
    Cartea Sfântului Profet 
Iezechiil  

 
(ediția liturgică) 

 

 
 

 
 

Teologie pentru azi 
București 

2022 
 

  



 
 
 

Cartea Sfântului Profet  
Iezechiil 

 
(ediția liturgică) 

 
 
 
 
 

Traducere de 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș  

 
 
 
 
 
 
 
 

Teologie pentru azi 
București 

2022 
 

  



© Teologie pentru azi  
https://www.teologiepentruazi.ro/    
2022  
 
 
Această carte este proprietatea Pr. Dr. Dorin 

Octavian Picioruș. Ea nu poate fi tipărită și comer- 
cializată fără acordul direct al autorului ei, Pr. Dr. 
Dorin Octavian Picioruș.  

 
Ediția de față este o ediție online gratuită.    
 
 
 
 
Am tradus textul cărții conform LXX, ed. Alfred 

Rahlfs, 1935, inclusă în Bible Works 10. 
 
 
 
 

Sfânta Frescă 
de pe coperta primă 

am preluat-o de aici1.  

 
1 A se vedea:   

https://i.pinimg.com/564x/d2/c5/39/d2c5398ba4c9357
2f68fa6d1a7ea58b9.jpg.  

Uploadată online de Liesbeth Smulders în foldărul:  
https://ro.pinterest.com/emtsmulders/heilige-profeet-

ezechiël/.  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/
https://i.pinimg.com/564x/d2/c5/39/d2c5398ba4c93572f68fa6d1a7ea58b9.jpg
https://i.pinimg.com/564x/d2/c5/39/d2c5398ba4c93572f68fa6d1a7ea58b9.jpg
https://ro.pinterest.com/emtsmulders/heilige-profeet-ezechiël/
https://ro.pinterest.com/emtsmulders/heilige-profeet-ezechiël/


Capitolul 1  
 
 

 
1. Și a fost în cel de al 30-lea an, în cea de a 4-a 

lună, în ziua cea a 5-a a lunii, iar eu eram în mijlocul 
robiei, la râul lui Hovar. Și au fost deschise cerurile și 
am văzut vederile lui Dumnezeu  

2. în ziua cea a 5-a a lunii, iar acesta era anul al 
5-lea al robiei împăratului Ioachim.  

3. Și a fost cuvântul Domnului către Iezechiil, 
fiul lui Vuzi preotul, în pământul haldeilor, la râul lui 
Hovar. Și a fost peste mine mâna Domnului  

4. și am văzut. Și, iată, vântul, ridicându-se, ieșea 
de la miazănoapte, și norul cel mare era întru el și 
strălucirea era împrejurul său și focul era fulgerând, 
iar în mijlocul său era ca vederea ambrei în mijlocul 
focului și strălucirea era întru ea!  

5. Și în mijloc era ca asemănarea a patru vietăți, 
iar această vedere a lor avea asemănarea omului dea- 
supra lor.  

6. Și vietățile aveau patru fețe fiecare și patru 
aripi fiecare.  

7. Și tibiile picioarele lor erau drepte și înaripate 
fiind picioarele lor și scânteile lor erau ca arama fulge- 
rând și ușoare erau aripile lor.   

8. Și mâna omului era dedesubtul aripilor lor, 
deasupra celor patru părți ale lor, iar fețele lor cele 
patru 

9. nu se întorceau când era a umbla acestea, ci 
fiecare dintre ele înaintea feței lor mergeau.  
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10. Și asemănarea fețelor lor era fața omului și 
fața leului din cele de-a dreapta ale celor patru și fața 
vițelului din cele de-a stânga ale celor patru și fața vul- 
turului din cele patru.    

11. Iar aripile lor erau întinse deasupra celor pa- 
tru, fiecare două aripi fiind unite unele cu altele, și 
două acopereau deasupra trupurile lor.  

12. Și fiecare după fața ei mergea, unde era vântul 
mergând, mergeau și nu se întorceau.  

13. Și în mijlocul vietăților era vederea ca de 
cărbuni de foc arzători, era ca vederea de făclii adu- 
nate în mijlocul vietăților și strălucirea focului și din 
foc ieșea fulgerul.  

14.  
15. Și am văzut acestea. Și, iată, o roată deasupra 

pământului, ținându-se aceasta de cele patru vietăți!  
16. Și vederea roților era ca vederea tarsisului și 

asemănare era între cele patru și lucrul lor era ca să 
fie roată în roată. 

17. Și pe cele patru părți ale lor mergeau și nu se 
întorceau când era a merge acestea.  

18. Nici spatele lor și nici înălțime nu era la ele, 
și le-am văzut pe ele și spatele lor, la cele patru, pline 
de ochi împrejur. 

19. Și când era a merge vietățile, mergeau și ro- 
țile, ținându-se acestea de către ele, iar când era a se 
ridica vietățile de la pământ, se ridicau și roțile de la 
pământ.   

20. Și unde era norul, acolo și vântul era a merge. 
Iar când mergeau vietățile, atunci mergeau și roțile, și 
acestea se ridicau împreună cu ele, pentru că Duhul 
vieții era în roți.  
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21. Când era a merge acestea, mergeau și roțile, 
și când era să stea acestea, stăteau și ele. Și când era a 
se ridica acestea de la pământ, atunci se ridicau și 
roțile împreună cu ele, căci Duhul vieții era în roți.   

22. Și asemănarea, care era deasupra capului lor, 
a vietăților, era ca tăria, ca vederea cristalului, întinsă 
deasupra, peste aripile lor.  

23. Și dedesubtul tăriei erau aripile lor întinse, 
zburând împreună una cu alta, fiecare două unindu-
se și acoperindu-le trupurile lor.  

24. Și auzeam glasul aripilor lor, când era a zbura 
ele, ca glasul apei celei multe, iar când era să stea 
acestea, atunci se odihneau și aripile lor.  

25. Și, iată, glasul cel de deasupra tăriei, cel fiind 
deasupra capului lor!  

26. Ca vederea pietrei de safir era asemănarea 
tronului de peste ea, iar peste asemănarea tronului 
era asemănarea precum chipul omului stând deasu- 
pra tronului.  

27. Și am văzut ca vederea ambrei de la vederea 
șalelor Sale și deasupra, iar de la vederea șalelor și pâ- 
nă în jos, am văzut ca vedere de foc și strălucirea Sa 
fiind de jur împrejur.  

28. Ca vederea curcubeului, când are să fie el în 
nor în ziua ploii, așa era starea strălucirii Sale îm- 
prejur. Aceasta era vederea asemănării slavei Domnu- 
lui! Și am văzut acestea toate și am căzut pe fața mea 
și am auzit glas grăindu-mi.  
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Capitolul 2  
 
 

 
1. Și El a zis către mine: „Fiule al omului, stai pe 

picioarele tale și voi grăi către tine!”.   
2. Și a venit întru mine Duhul și m-a ridicat pe 

mine și m-a scos pe mine și m-a pus pe mine pe pi- 
cioarele mele. Și Îl auzeam pe El grăind către mine.   

3. Și El a zis către mine: „Fiule al omului, Eu te 
trimit pe tine către casa lui Israil, către cei care Mă 
amărăsc pe Mine și care M-au amărât pe Mine, ei și 
părinții lor până în ziua de astăzi!  

4. Și vei zice către ei: «Acestea zice Domnul:  
5. <Atunci se va vedea, dacă or să audă sau dacă 

or să fie înspăimântați, pentru că este casa cea care 
amărăște>». Și vor cunoaște că Profet ești tu în mijlo- 
cul lor.  

6. Iar tu, fiule al omului, să nu te temi de ei, nici 
să te uimești de fața lor! Pentru că se vor înfuria 
nebunește și se vor ridica asupra ta împrejur și în 
mijlocul scorpionilor tu locuiești. De cuvintele lor să 
nu te temi și de fața lor să nu te uimești, pentru că 
este casa cea care amărăște.  

7. Și vei grăi cuvintele Mele către ei. Atunci se va 
vedea, dacă or să audă sau dacă or să fie înspăimân- 
tați, pentru că este casa cea care amărăște.  

8. Iar tu, fiule al omului, auzi pe Cel care grăiește 
către tine! Și nu fi amărându-Mă, precum casa cea 
care amărăște! Cască gura ta și le mănâncă pe cele pe 
care Eu ți le dau ție!”.  

9. Și am văzut și, iată, mâna era întinsă către mi- 
ne! Și întru ea era sulul cărții.  
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10. Și l-a desfășurat pe el înaintea mea și în el 
erau scrise cele dinapoi și cele dinainte. Și fuseseră 
scrise întru el plângerea și cântarea și vaiul.  
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Capitolul 3  
 
 

 
1. Și a zis către mine: „Fiule al omului, mănâncă 

sulul cărții acesteia și mergi și grăiește fiilor lui Israil!”.   
2. Și am deschis gura mea și m-am hrănit cu sulul 

cărții.  
3. Și a zis către mine: „Fiule al omului, gura ta va 

mânca și pântecele tău va fi săturat de sulul cărții 
acesteia, cel care a fost dat spre tine!”. Și l-am mâncat 
pe el și s-a făcut în gura mea ca mierea îndulcindu-
mă.  

4. Și a zis către mine: „Fiule al omului, umblă și 
intră către casa lui Israil și grăiește cuvintele Mele 
către ei!  

5. Pentru că nu către un popor adânc în cuvânt 
și greu la vorbire mergi tu, ci tu ești trimis către casa 
lui Israil. 

6. Nici către popoarele cele multe nu ești trimis, 
către cele de alt glas sau de altă limbă, și nici către cei 
fiind tari la limbă, cărora nu le vei auzi cuvintele lor. 
Iar dacă către aceia te-aș fi trimis pe tine, aceia te-ar 
fi ascultat pe tine.  

7. Dar cei din casa lui Israil nu or să voiască să te 
asculte pe tine, pentru că nu voiesc a Mă asculta pe 
Mine. Căci toată casa lui Israil e formată din cei care 
sunt certăreți și tari la inimă. 

8. Și, iată, am dat fața ta cea tare împotriva 
fețelor lor și biruința ta o voi covârși împotriva bi- 
ruinței lor 
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9. și va fi pururea mai tare decât piatra! Să nu te 
temi de ei și nici să te înspăimânți de fața lor, pentru 
că este casa amărând”.  

10. Și a zis către mine: „Fiule al omului, toate 
cuvintele pe care le-am grăit cu tine ia-le întru inima 
ta și cu urechile tale auzi-le!  

11. Și umblă și intră spre robie, către fiii poporu- 
lui tău, și vei grăi către ei și vei zice către ei: «Acestea 
zice Domnul»! Așadar, să vedem dacă or să audă. 
Așadar, să vedem dacă or să îngăduie”.  

12. Și m-a luat pe mine Duhul și am auzit dina- 
poia mea glas de cutremur mare: „Binecuvântată este 
slava Domnului, cea care izvorăște de la locul Său!”.  

13. Și am văzut glasul aripilor vietăților zburând 
una către alta și glasul roților ținându-se de ele și gla- 
sul cutremurului.  

14. Și Duhul m-a ridicat pe mine și m-a luat pe 
mine și am mers întru repeziciunea duhului meu și 
mâna Domnului cea tare a fost asupra mea.  

15. Și am intrat întru robie, eu, cel ridicat de 
Duhul, și am mers împrejur la cei care locuiesc la râul 
Hovar, la cei fiind acolo, și am șezut acolo 7 zile, 
trăind în mijlocul lor.  

16. Și a fost, după cele 7 zile, cuvântul Domnului 
către mine, zicându-mi:  

17. „Fiule al omului, ca păzitor te-am dat pe tine 
casei lui Israil, iar tu vei auzi din gura Mea cuvântul și 
îi vei înștiința pe ei de la Mine!   

18. Când Eu voi zice celui fărădelege: «Cu moarte 
vei fi omorât» și nu îi vei porunci lui și nici nu îi vei 
grăi ca să-i poruncești celui fărădelege, ca să se în- 
toarcă de la căile sale și să trăiască el, acela, cel fără- 
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delege, întru nedreptatea lui va muri, iar sângele său 
din mâna ta îl voi căuta.   

19. Dar tu, dacă ai să-i poruncești celui fără- 
delege, iar el nu are să se întoarcă de la nedreptatea sa 
și de la calea sa, acela, cel fărădelege, întru nedrepta- 
tea sa va muri, iar tu îți vei izbăvi sufletul tău.  

20. Și când are să se întoarcă cel Drept de la 
dreptățile sale și are să facă fărădelege și îi voi da chin 
spre fața sa, acela va muri, pentru că nu or să fie po- 
menite dreptățile sale, pe care le-a făcut, iar sângele 
său din mâna ta îl voi căuta.  

21. Dar tu, dacă ai să-i poruncești celui Drept să 
nu păcătuiască, și acesta nu are să păcătuiască, atunci 
cel Drept în viață va trăi, căci i-ai poruncit lui, iar tu 
pe al tău suflet îl vei izbăvi”.  

22. Și a fost peste mine mâna Domnului și a zis 
către mine: „Ridică-te și ieși spre câmp și acolo va fi 
grăind către tine!”.  

23. Și m-am ridicat și am ieșit spre câmp și, iată, 
acolo slava Domnului stătuse ca vedenia și ca slava pe 
care o văzusem la râul Hovar! Și atunci am căzut pe 
fața mea.  

24. Și a venit întru mine Duhul și m-a pus pe 
mine pe picioare și a grăit către mine și mi-a zis mie: 
„Intră și închide-te în mijlocul casei tale!  

25. Iar tu, fiule al omului, iată, ți-au fost date 
asupra ta legături și te vor lega pe tine cu ele și nu ai 
să ieși din mijlocul lor!  

26. Și îți voi lega împreună limba ta și vei fi 
asurzit și nu le vei fi lor întru om mustrându-i, pentru 
că este casa amărând.  

27. Iar când Eu voi grăi către tine, atunci voi des- 
chide gura ta și vei grăi către ei: «Acestea zice Dom- 
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nul: <Cel care aude, să audă, iar cel care nu ascultă, să 
nu asculte!>». Pentru că este casa amărând.  
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Capitolul 4  
 

 
 
1. Iar tu, fiule al omului, ia-ți ție o cărămidă și o 

vei pune pe ea înaintea feței tale și vei schița pe ea 
cetatea Ierusalimului! 

2. Și vei face trecere pe deasupra ei și vei zidi 
deasupra ei fortificații exterioare și o vei împrejmui pe 
ea cu întăritură și o vei da pe ea taberelor și îi vei 
rândui împrejur arme de luptă. 

3. Iar tu ia-ți ție o tigaie de fier și o vei pune pe 
ea ca zid de fier între tine și între cetate! Și îți vei 
pregăti fața ta împotriva ei și va fi întru închidere și o 
vei închide pe ea. Iar acesta este semnul fiilor lui Israil. 

4. Și tu vei fi dormind pe coasta ta cea stângă și 
vei pune nedreptățile casei lui Israil peste ea după 
numărul celor 150 de zile în care vei fi dormind pe ea 
și vei lua nedreptățile lor.  

5. Iar Eu ți-am dat ție cele două nedreptăți ale lor 
întru numărul celor 190 de zile și vei lua nedreptățile 
casei lui Israil. 

6. Și vei săvârși acestea toate și vei fi dormind pe 
coasta ta cea dreaptă și vei lua nedreptățile casei lui 
Iudas 40 de zile, căci ți-am pus ție câte o zi pentru un 
an. 

7. Iar spre închiderea Ierusalimului îți vei pregăti 
fața ta și brațul tău îl vei întări și vei profeți împotriva 
ei.   

8. Iar Eu, iată, am dat asupra ta legături și să nu 
te întorci de pe o coastă a ta pe cealaltă coastă a ta 
până ce or să fie împlinite zilele închiderii tale!  
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9. Iar tu ia-ți ție grâuri și orzuri și bob și linte și 
mei și speltă și le vei arunca pe ele într-un vas de lut! 
Și îți vor fi ție acestea întru pâini și după numărul 
zilelor în care tu vei dormi pe coasta ta cele 190 de zile, 
iar atunci vei mânca acestea.  

10. Iar mâncarea ta, pe care o vei mânca, cu 
cumpănă de 20 de sicli pe zi va fi, și de la vreme până 
la vreme vei mânca acestea.  

11. Iar apă cu măsură vei bea, a 6-a parte dintr-un 
hin, și de la vreme până la vreme vei bea. 

12. Și pâinea coaptă în cenușă, cea de orz, o vei 
mânca pe ea în murdăriile gunoiului celui omenesc și 
le vei ascunde pe ele de la ochii lor.   

13. Și le vei zice: «Acestea zice Domnul, Dum- 
nezeul lui Israil: <Așa vor mânca fiii lui Israil cele ne- 
curate între neamuri>»”.  

14. Și am zis: „Nicidecum, Doamne, Dumnezeule 
al lui Israil! Iată, sufletul meu nu a fost întinat în 
necurăție, iar din trupul cel mort și din cel mâncat de 
fiare nu am mâncat de la nașterea mea până acum și 
nici nu a intrat întru gura mea toată carnea cea ve- 
che!”.  

15. Și El a zis către mine: „Iată, ți-am dat ție bale- 
gile de boi în locul murdăriilor celor omenești și vei 
face pâinile tale în ele!”.  

16. Și El a zis către mine: „Fiule al omului, iată, 
Eu zdrobesc întăritura pâinii în Ierusalim și vor mân- 
ca pâine cu cumpănă și cu lipsă, iar apă cu măsură și 
cu stingere vor bea,   

17. pentru ca lipsiți să fie de pâine și de apă! Și va 
pieri omul și fratele său și vor fi topiți întru nedrep- 
tățile lor.  
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Capitolul 5  
 

 
 
1. Iar tu, fiule al omului, ia-ți ție sabie ascuțită 

mai mult decât briciul frizerului! O vei câștiga ție pe 
aceasta și o vei aduce pe ea asupra capului tău și asu- 
pra bărbii tale. Și vei lua cumpănă de greutăți și îi vei 
deosebi pe ei. 

2. Cea de a 4-a parte cu foc o vei arde în mijlocul 
cetății, după împlinirea închiderii zilelor. Și vei lua 
cea de a 4-a parte și o vei arde pe ea în mijlocul ei și 
pe cea de a 4-a parte o vei tăia cu sabia împrejurul ei 
și pe cea de a 4-a parte o vei risipi în vânt și sabia o voi 
goli dinapoia lor. 

3. Și îi vei lua de acolo pe cei puțini cu numărul 
și îi vei îmbrățișa pe ei cu amânarea ta. 

4. Și încă vei lua din ei și îi vei arunca pe ei în 
mijlocul focului și îi vei arde pe ei cu foc, căci din 
aceasta va ieși focul. Și vei zice la toată casa lui Israil:  

5. «Acestea zice Domnul: <Acesta este Ierusa- 
limul, căci în mijlocul neamurilor și a țărilor celor 
dimprejurul lui l-am pus pe el!>». 

6. Și vei grăi dreptățile Mele celui fărădelege din- 
tre neamuri și cele drepte ale Mele celui dintre țările 
cele dimprejurul său, pentru că dreptățile Mele le-au 
lepădat și întru cele drepte ale Mele nu au mers întru 
ele. 

7. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pentru 
care lucruri este scuza voastră, a celor dintre neamu- 
rile din jurul vostru, și pentru ce în cele drepte ale 
Mele nu ați mers, iar dreptățile Mele nu le-ați făcut, ci 
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nici măcar după dreptățile neamurilor dimprejurul 
vostru nu ați făcut?».   

8. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Iată, Eu 
sunt asupra ta și voi face în mijlocul tău judecată 
înaintea neamurilor! 

9. Și voi face întru tine lucruri pe care nu le-am 
făcut și pe care, încă, nu le voi face asemenea lor, după 
toate urâciunile tale. 

10. Pentru aceasta, părinții îi vor mânca pe copii 
în mijlocul tău, iar copiii îi vor mânca pe părinți. Și voi 
face în tine judecăți și îi voi risipi pe toți cei rămași ai 
tăi spre tot vântul. 

11. Pentru aceasta, Eu trăiesc», zice Domnul. 
«Oare nu pentru acestea, pe cele sfinte ale Mele le-ai 
spurcat cu toate urâciunile tale? Iar Eu te voi lepăda 
pe tine. Și nu va cruța ochiul Meu, iar Eu nu te voi 
milui pe tine. 

12. Cea de a 4-a parte a ta cu moarte va fi nimicită 
și cea de a 4-a parte a ta cu foamete se va sfârși în 
mijlocul tău și pe cea de a 4-a parte a ta spre tot vântul 
o voi risipi pe ea, iar cea de a 4-a parte a ta în sabie va 
cădea împrejurul tău și sabia o voi goli dinapoia lor.  

13. Și astfel vor fi împlinite mânia Mea și urgia 
Mea asupra lor, iar tu vei cunoaște aceasta. Pentru că 
Eu, Domnul, am vorbit întru râvna Mea, ca să-Mi îm- 
plinesc urgia Mea asupra lor.  

14. Și te voi pune pe tine întru pustiu și pe fiicele 
tale împrejurul tău înaintea a tot celui care călăto- 
rește.  

15. Și vei fi tristă și nefericită între neamurile 
dimprejurul tău, ca să-Mi fac întru tine judecăți cu 
răzbunarea mâniei Mele. Iar Eu, Domnul, am grăit 
acestea.  
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16. Ca să-Mi trimit săgețile Mele, ale foametei, 
asupra lor, și vor fi întru părăsire. Și voi zdrobi întă- 
ritura pâinii tale  

17. și voi trimite asupra ta foamete și fiare rele și 
te voi pedepsi pe tine. Iar moartea și sângele vor trece 
peste tine și sabie voi aduce peste tine dimprejur. Iar 
Eu, Domnul, am grăit acestea»”.   
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Capitolul 6  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicân- 

du-mi:  
2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva 

munților lui Israil și profețește împotriva lor! 
3. Și le vei zice lor: «Munților ai lui Israil, auziți 

cuvântul Domnului! Așa zice Domnul munților și 
dealurilor și văilor și vâlcelelor: <Iată, Eu aduc peste 
voi sabie și vor fi nimicite cu totul cele înalte ale voas- 
tre! 

4. Și vor fi zdrobite jertfelnicele voastre și cele 
închinate ale voastre. Și îi voi doborî pe răniții voștri 
înaintea idolilor voștri  

5. și voi risipi oasele voastre împrejurul jertfelni- 
celor voastre.  

6. În toată locuința voastră, cetățile vor fi pus- 
tiite și cele înalte vor fi stinse, pentru ca să fie nimicite 
cu totul jertfelnicele voastre. Și vor fi zdrobiți idolii 
voștri și vor fi ridicate cele închinate ale voastre.  

7. Și vor cădea răniții în mijlocul vostru și veți 
cunoaște că Eu sunt Domnul,  

8. când are să fie dintre voi mântuindu-se de 
sabie între neamuri și în risipirea voastră între țări.  

9. Și vor fi amintindu-și de Mine cei care se mân- 
tuie dintre voi între neamuri, cei care au fost robiți. Și 
acolo M-am jurat asupra inimii lor, cu care curvesc de 
la Mine, și asupra ochilor lor, cu care curvesc dinapoia 
obiceiurilor lor. Și vor plânge fețele lor în toate urâ- 
ciunile lor 
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10. și vor cunoaște acestea, pentru că Eu, Dom- 
nul, am grăit acestea>.  

11. Acestea zice Domnul: <Bate cu mâna și lo- 
vește cu piciorul și zi: "Bine făcut! Bine făcut!"! Pentru 
toate urâciunile casei lui Israil cu sabie și cu foamete 
și cu moarte vor cădea. 

12. Cel de aproape cu sabia va cădea și cel de 
departe cu moarte va muri, iar cel care este înconjurat 
cu foamete se va sfârși. Și Eu voi sfârși urgia Mea asu- 
pra lor.  

13. Și veți cunoaște acestea, pentru că Eu sunt 
Domnul, când vor fi răniții voștri în mijlocul idolilor 
voștri, împrejurul jertfelnicelor voastre, pe tot dealul 
cel înalt și sub pomul cel umbros, sub care au dat 
acolo miros de bună mireasmă la toți idolii lor. 

14. Și voi întinde mâna Mea împotriva lor și voi 
pune pământul spre stingere și spre pieire de la pus- 
tiul Devlata, din toată locuința. Și veți cunoaște aces- 
tea, căci Eu sunt Domnul>»”. 
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Capitolul 7  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicân- 

du-mi:  
2. „Iar tu, fiule al omului, zi: «Acestea zice Dom- 

nul pământului lui Israil: <Sfârșitul vine! Sfârșitul vine 
peste cele 4 aripi ale pământului! 

3. Vine sfârșitul  
4. peste tine, cel care locuiești pământul! Vine 

vremea, s-a apropiat ziua, dar nu cu zgomote și nici 
cu chinuri ale nașterilor. 

5. Acum este aproape. Și voi turna urgia Mea 
peste tine și voi sfârși mânia Mea întru tine și te voi 
judeca pe tine întru căile tale și voi da asupra ta toate 
urâciunile tale.  

6. Nu te va cruța ochiul Meu și nici nu te voi mi- 
lui, pentru că voi da peste tine căile tale, iar urâ- 
ciunile tale în mijlocul tău vor fi. Și vei cunoaște aces- 
tea, pentru că Eu sunt Domnul, Cel care te lovește.   

7. Acum, sfârșitul vine către tine și Eu îl voi tri- 
mite asupra ta. Și Mă voi răzbuna pe tine întru căile 
tale și voi aduce asupra ta toate urâciunile tale.  

8. Nu te va cruța pe tine ochiul Meu și nici nu te 
voi milui pe tine, pentru că voi da peste tine calea ta, 
iar urâciunile tale în mijlocul tău vor fi. Și vei cunoaște 
acestea, pentru că Eu sunt Domnul>.  

9. Pentru că, acestea zice Domnul:  
10. <Iată, sfârșitul vine! Iată, ziua Domnului vine, 

dacă și toiagul a înflorit, iar mândria s-a ridicat!   
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11. Și va zdrobi întărirea celui fărădelege, dar nu 
cu zgomot și nici cu râvnă.  

12. Vine vremea! Iată, vine ziua! Cel care dobân- 
dește să nu se bucure, iar cel care vinde să nu plân- 
gă!  

13. Pentru că cel care dobândește, împreună cu 
cel care vinde, nu are să se mai întoarcă, iar omul, în 
ochiul vieții sale, nu va apuca.  

14. Trâmbițați cu trâmbița și judecați toate!  
15. Războiul este cu sabia din afară, iar foame- 

tea și moartea sunt dinăuntru. Cel care este în câmp 
cu sabia va muri, iar pe cei care sunt în cetate, foa- 
metea și moartea îi vor sfârși.  

16. Și vor fi mântuiți cei care se mântuie dintre ei  
și aceștia vor fi pe munți. Dar pe toți îi voi omorî, pe 
fiecare întru nedreptățile sale.  

17. Toate mâinile vor fi slăbite și toate coapsele 
vor fi spurcate cu urină.   

18. Și se vor încinge cu pânze de sac și îi va 
acoperi pe ei uimirea. Și pe toată fața va fi rușinea asu- 
pra lor, iar pe tot capul va fi pleșuvia.  

19. Argintul lor va fi aruncat în cele largi, iar au- 
rul lor va fi trecut cu vederea. Sufletele lor nu or să fie 
săturate, iar pântecele lor nu or să fie umplute, căci 
chinuirea nedreptăților lor s-a făcut.  

20. Pe cele alese ale lumii spre mândrie le-au pus 
pe ele, iar chipurile urâciunilor lor le-au făcut din ele. 
Pentru aceasta le-am dat pe ele lor spre necurăție.  

21. Și le voi da pe ele întru mâinile celor străini 
ca să le prade pe ele și răufăcătorilor pământului întru 
prăzi și le vor spurca pe ele.  
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22. Și voi întoarce fața Mea de la ei și vor spur- 
ca cercetarea Mea și vor intra spre ele fără de pază și 
le vor spurca pe ele.  

23. Și vor face neorânduială, pentru că pământul 
este plin de popoare și cetatea este plină de fărăde- 
lege.  

24. Și voi întoarce nechezarea tăriei lor și vor fi 
spurcate cele sfinte ale lor.  

25. Însă ispășirea va veni! Și El va căuta pacea, 
dar pace nu va fi.  

26. Vai peste vai va fi și veste peste veste va fi. Și 
va fi căutată vedenia de la Profet și legea va pieri de la 
Preot și sfatul de la cei mai bătrâni.  

27. Stăpânitorul se va îmbrăca spre stingere, iar 
mâinile poporului pământului vor fi slăbite. După 
căile lor le voi face lor și întru judecățile lor Mă voi 
răzbuna pe ei și vor cunoaște atunci că Eu sunt Dom- 
nul>»”.  
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Capitolul 8  
 
 

 
1. Și a fost în anul al 6-lea, în luna a 5-a, în ziua a 

5-a a lunii, iar eu ședeam în casă și cei mai bătrâni ai 
Iudasului ședeau înaintea mea, și a fost peste mine 
mâna Domnului  

2. și am văzut. Și, iată, asemănarea de om era de 
foc de la șalele sale și până jos, iar de la șalele sale și 
până sus era ca vederea chihlimbarului!  

3. Și a întins asemănarea mâinii sale și m-a luat 
pe mine de creștetul capului meu. Și m-a luat pe mine 
Duhul în mijlocul pământului și în mijlocul cerului și 
m-a dus pe mine întru Ierusalim în vedenia lui Dum- 
nezeu, la curțile porții celei dinăuntru, celei văzând 
către miazănoapte, care era stâlpul celui câștigând.  

4. Și, iată, acolo era slava Domnului, Dumne- 
zeului lui Israil! Și am văzut-o din nou, după vedenia 
pe care o văzusem în câmp.  

5. Și a zis către mine: „Fiule al omului, caută cu 
ochii tăi către miazănoapte!”. Și am căutat cu ochii 
mei către miazănoapte. Și, iată, am văzut de la miază- 
noapte, peste poarta cea către răsărituri!  

6. Și a zis către mine: „Fiule al omului, văzut-ai 
ce fărădelegi mari fac aceștia, pe care le fac aici, pen- 
tru a se îndepărta de cele sfinte ale Mele? Și încă vei 
vedea fărădelegi și mai mari”.  

7. Și m-a dus pe mine la curțile curții împără- 
tești  

8. și a zis către mine: „Fiule al omului, sapă!”. Și 
am săpat și, iată, o ușă!  
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9. Și a zis către mine: „Intră și vezi fărădelegile, 
pe care aceștia le fac aici!”.   

10. Și am intrat și am văzut. Și, iată, am văzut 
urâciunile cele deșarte și toți idolii casei lui Israil zu- 
grăviți pe el împrejur!  

11. Iar cei 70 de bărbați, din cei mai bătrâni ai 
casei lui Israil, și Iezonias, cel al lui Safan, în mijlocul 
lor stătuse, înaintea feței lor. Și fiecare cădelnița sa 
avea în mână și fumul tămâii se suia.    

12. Și a zis către mine: „Fiule al omului, le-ai vă- 
zut pe cele pe care, cei mai bătrâni ai casei lui Israil, 
le fac, fiecare dintre ei în dormitorul cel ascuns al lor? 
Pentru că au zis: «Nu vede Domnul! A părăsit Domnul 
pământul!»”.  

13. Și a zis către mine: „Încă vei vedea fărădelegi 
și mai mari, pe care aceștia le fac”.  

14. Și m-a dus pe mine la curțile porții casei 
Domnului, cea văzând către miazănoapte. Și, iată, 
acolo erau femeile șezând și plângându-l pe Tammuz!    

15. Și a zis către mine: „Fiule al omului, văzut-ai? 
Și încă vei vedea obiceiuri și mai mari decât acestea”.  

16. Și m-a dus pe mine întru curtea casei Dom- 
nului cea dinăuntru. Și, iată, în curțile templului 
Domnului, în mijlocul elamurilor și în mijlocul jertfel- 
nicului, ca la 20 de oameni erau cu cele ale spatelui lor 
către templul Domnului, iar fețele lor erau înainte și 
aceștia se închinau soarelui!  

17. Și a zis către mine: „Văzut-ai, fiule al omului? 
Oare nu mici sunt acestea casei lui Iudas, pentru a 
face fărădelegile pe care le-au făcut aici? Pentru că au 
umplut pământul de fărădelege. Și, iată, aceștia sunt 
ca cei batjocorind!  
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18. Iar Eu le voi face lor cu mânie. Căci nu îi va 
cruța ochiul Meu și nici nu îi voi milui”.  
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Capitolul 9  
 

 
 
1. Și a strigat întru urechile mele cu glas mare, 

zicându-mi: „S-a apropiat răzbunarea cetății și fiecare 
avea vasele pieirii întru mâna sa”.  

2. Și, iată, 6 oameni veneau dinspre calea porții 
celei înalte, cea văzând către miazănoapte, și fiecare 
avea securea în mâna sa! Iar un om, în mijlocul lor, 
era îmbrăcat cu veșmânt lung, iar brâul de culoarea 
safirului era peste șalele sale. Și au intrat și au stat, 
având lângă ei jertfelnicul de aramă.  

3. Iar slava Dumnezeului lui Israil s-a suit de la 
Heruvi, cea fiind peste ei întru casa cea luminoasă. Și 
l-a chemat pe omul, cel care a fost îmbrăcat cu veș- 
mânt lung și care avea pe șalele sale brâul, 

4. și a zis către el: „Treci prin mijlocul Ierusali- 
mului și dă semnul pe frunțile oamenilor celor care 
suspină și ale celor care au fost îndurerați de toate 
fărădelegile care se fac în mijlocul său!”.  

5. Iar acelora le-a zis, auzind eu acestea: „Mergeți 
după el întru cetate și loviți-i și nu-i cruțați cu ochii 
voștri și să nu-l miluiți  

6. pe cel mai bătrân și pe tânăr și pe fecioară și 
pe cei prunci și pe femei! Omorâți-i spre pieire! Dar 
de toți peste care este semnul să nu vă apropiați! Și de 
la cei Sfinți ai Mei începeți asta!”. Și au început de la 
oamenii cei mai bătrâni, care erau înăuntru, în casă.  

7. Și a zis către ei: „Spurcați casa și, ieșind, um- 
pleți căile de cei morți și loviți-i!”.  
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8. Și a fost, când i-au lovit ei, că am căzut pe fața 
mea și am strigat și am zis: „Vai mie! Doamne, îi ștergi 
Tu pe cei rămași ai lui Israil, când ești gata să-Ți torni 
mânia Ta peste Ierusalim?”.  

9. Și a zis către mine: „Nedreptatea casei lui Israil 
și a lui Iudas a fost mărită foarte, foarte, căci a fost 
umplut pământul de popoarele cele multe, iar cetatea 
a fost umplută de nedreptate și necurăție. Căci au zis: 
«A părăsit Domnul pământul! Domnul nu privește 
peste el!».  

10. Și nu voi cruța ochii Mei și nici nu îi voi milui. 
Căci căile lor întru capetele lor le-am dat”.  

11. Și, iată, omul, cel care a fost îmbrăcat cu veș- 
mânt lung și care era încins cu brâu peste șalele sale! 
Și el a răspuns, zicând: „Am făcut precum mi-ai po- 
runcit mie”.  
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Capitolul 10  
 
 

 
1. Și am văzut...Și, iată, deasupra întăriturii celei 

de peste capul Heruvilor era ca piatra de safir, ca ase- 
mănarea tronului celui de peste ei!  

2. Și a zis către omul cel care a fost îmbrăcat cu 
veșmânt: „Intră întru mijlocul roților celor dedesubtul 
Heruvilor și umple mâinile tale cu cărbunii de foc din 
mijlocul Heruvilor și risipește peste cetate!”. Și a in- 
trat înaintea mea.  

3. Și Heruvii stătuseră în cele de-a dreapta casei 
când intra omul, iar norul a umplut curtea cea mai di- 
năuntru.  

4. Și s-a depărtat slava Domnului de la Heruvi 
întru casa cea luminoasă și norul a umplut casa, iar 
curtea a fost umplută de strălucirea slavei Domnului.  

5. Și glasul aripilor Heruvilor se auzea până în 
curtea cea mai din afară ca glasul Dumnezeului Sad- 
dai grăind.  

6. Și a fost, când el i-a poruncit omului celui care 
a fost îmbrăcat cu veșmântul cel sfânt, zicându-i: „Ia 
foc din mijlocul roților celor din mijlocul Heruvi- 
lor!”. Și a intrat și a stat, ținând roțile.  

7. Și a întins mâna sa întru mijlocul focului celui 
fiind în mijlocul Heruvilor și a luat și a dat întru mâi- 
nile celui care a fost îmbrăcat cu veșmântul cel sfânt 
și acesta a luat și a ieșit.  

8. Și am văzut Heruvii: erau cu asemănarea mâi- 
nilor oamenilor dedesubtul aripilor lor.  
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9. Și am văzut...Și, iată, cele 4 roți stătuseră, 
ținându-se ele de către Heruvi, o roată ținându-se de 
către un Heruv! Iar vederea roților era ca vederea pie- 
trei de cărbune. 

10. Și vederea lor era de asemenea una la cele 4, 
care fel este, ca atunci când are să fie roata în mijlocul 
roții.  

11. Și când era a merge ele, spre cele 4 părți ale 
lor mergeau și nu se întorceau când era a merge ele. 
Căci spre care loc priveau un început, spre acolo mer- 
geau și nu se întorceau când era a merge ele. 

12. Și spatele lor și mâinile lor și aripile lor și ro- 
țile lor erau pline de ochi împrejurul celor 4 roți ale 
lor .  

13. Iar roțile acestea au fost numite Ghelghel, 
auzind eu acest lucru.  

14.   
15. Și s-au ridicat Heruvii! Și aceasta a fost 

vietatea pe care am văzut-o la râul Hovar.   
16. Și când era a merge Heruvii, mergeau și roțile 

și aceștia ținându-le pe ele. Și când era a-și ridica 
Heruvii aripile lor, pentru a se înălța de la pământ, nu 
se întorceau roțile lor.  

17. Când era să stea ei, stăteau, iar când era a se 
înălța ei, se înălțau împreună cu ele, pentru că Duhul 
vieții era întru ele.  

18. Și a ieșit slava Domnului din casă și s-a suit 
peste Heruvi.  

19. Și și-au ridicat Heruvii aripile lor și au fost 
înălțați de la pământ înaintea mea, când a fost să iasă 
ei, iar roțile erau ținându-se de către ei. Și au stat în 
curțile porții casei Domnului, cea dinainte, iar slava 
Dumnezeului lui Israil era deasupra, peste ei.  
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20. Aceasta este vietatea pe care am văzut-o 
dedesubtul Dumnezeului lui Israil, la râul Hovar, și 
am cunoscut că Heruvi sunt.  

21. Patru fețe la câte unul și 8 aripi la câte unul și 
era asemănarea mâinilor omului dedesubtul aripilor 
lor.  

22. Iar asemănarea fețelor lor sunt acele fețe pe 
care le-am văzut dedesubtul slavei Dumnezeului lui 
Israil, la râul Hovar, și fiecare dintre ele după fața ei 
mergea.  
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Capitolul 11  
 
 

 
1. Și m-a ridicat pe mine Duhul și m-a dus pe mi- 

ne la poarta casei Domnului, cea dinainte, cea văzând 
către răsărituri. Și, iată, în curțile porții erau ca 25 de 
oameni! Și i-am văzut în mijlocul lor pe Iezonias, cel 
al lui Ezer, și pe Faltias, cel al lui Vaneu, pe cei care 
povățuiesc poporul.  

2. Și Domnul a zis către mine: „Fiule al omului, 
aceștia sunt oamenii cei care socotesc cele deșarte și 
sfătuiesc sfatul cel rău în cetatea aceasta!  

3. Cei care zic: «Nu deunăzi au fost zidite casele?! 
Aceasta este căldarea, iar noi suntem cărnurile?».  

4. Pentru aceasta, profețește împotriva lor! Pro- 
fețește, fiule al omului!”.   

5. Și a căzut întru mine Duhul Domnului și El a 
zis către mine: „Zi! Acestea zice Domnul: «Așa ați zis, 
casă a lui Israil, și sfaturile duhului vostru Eu le în- 
țeleg. 

6. Înmulțit-ați morții voștri în cetatea aceasta și 
ați umplut căile ei de răniți».  

7. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Cei 
morți ai voștri, care au fost loviți în mijlocul ei, aceștia 
sunt cărnurile, iar aceasta este căldarea. Iar pe voi vă 
voi scoate din mijlocul ei.  

8. De sabie vă temeți și sabie voi aduce peste 
voi», zice Domnul.  

9. «Și vă voi socate pe voi din mijlocul ei și vă voi 
da pe voi întru mâinile celor străini și voi face întru 
voi judecăți. 
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10. În sabie veți cădea. La hotarele lui Israil vă voi 
judeca pe voi și veți cunoaște că Eu sunt Domnul.  

11. Aceasta nu vă va fi vouă întru căldare, iar voi 
nu aveți să fiți, în mijlocul ei, întru cărnuri. La hota- 
rele lui Israil vă voi judeca pe voi.   

12. Și veți cunoaște acestea, pentru că Eu sunt 
Domnul»”.  

13. Și a fost, când era eu a profeți, că Faltias, cel 
al lui Vaneu, a murit. Și am căzut pe fața mea și am 
strigat cu glas mare și am zis: „Vai mie! Vai mie! 
Doamne, spre sfârșire îi faci Tu pe cei rămași ai lui Is- 
rail?”.  

14. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

15. „Fiule al omului, frații tăi și oamenii robiei 
tale și toată casa lui Israil va fi sfârșită, cărora le-au zis 
lor cei care locuiesc Ierusalimul: «Departe sunteți, de- 
părtați sunteți de Domnul, deși vouă v-a fost dat pă- 
mântul spre moștenire»!  

16. Pentru aceasta, zi! Acestea zice Domnul: «Că 
îi voi lepăda pe ei întru neamuri și îi voi risipi pe ei 
întru tot pământul și le voi fi lor spre sfințirea cea 
mică întru țările, unde or să intre ei acolo». 

17. Pentru aceasta, zi! Acestea zice Domnul: «Și 
îi voi primi pe ei dintre neamuri și îi voi aduna pe ei 
de prin țări, unde i-am risipit pe ei întru acestea, și le 
voi da lor pământul lui Israil. 

18. Și vor intra acolo și vor îndepărta toate urâ- 
ciunile sale și toate fărădelegile sale dintru el.  

19. Și le voi da lor altă inimă și duh nou voi da 
întru ei. Și voi smulge inima cea de piatră din trupul 
lor și le voi da lor inima cea de carne.  
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20. Pentru ca în poruncile Mele să meargă și 
dreptățile Mele să le păzească și să le facă pe ele. Și 
Îmi vor fi Mie întru popor, iar Eu le voi fi lor întru 
Dumnezeu.  

21. Dar întru inima urâciunilor lor și a fărăde- 
legilor lor, precum inima lor mergea, căile lor întru 
capetele lor le-am dat», zice Domnul”.  

22. Și au ridicat Heruvii aripile lor și roțile erau 
ținându-se de către ei, iar slava Dumnezeului lui Israil 
era deasupra lor, peste ei.  

23. Și s-a suit slava Domnului din mijlocul cetății 
și a stat pe muntele care era înaintea cetății.  

24. Și m-a ridicat pe mine Duhul și m-a dus pe 
mine întru pământul haldeilor, întru robie, întru 
vedenie, întru Duhul lui Dumnezeu. Și m-am suit din- 
tru vedenia pe care am văzut-o.  

25. Și am grăit către robie toate cuvintele Dom- 
nului, pe care El mi le-a arătat mie.  
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Capitolul 12  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicân- 

du-mi:  
2. „Fiule al omului, în mijlocul nedreptăților lor 

tu locuiești, al celor care au ochi pentru a vedea și nu 
văd și urechi au pentru a auzi și nu aud, căci casă 
amărând este.   

3. Iar tu, fiule al omului, fă-ți ție vase ale zilei de 
robie înaintea lor! Și vei fi robit din locul tău întru 
într-un alt loc înaintea lor, pentru ca ei să vadă aceas- 
ta, căci casă amărând este.   

4. Și vei scoate vasele tale ca vase ale zilei de 
robie către ochii lor, iar tu vei ieși seara precum iese 
cel robit.  

5. Înaintea lor, sapă-ți ție întru perete și vei ieși 
prin el!  

6. Înaintea lor pe umeri vei fi ridicat și ascuns vei 
ieși. Fața ta o vei acoperi și nu ai să vezi pământul, 
pentru că minune te-am dat pe tine casei lui Israil”.  

7. Și am făcut așa, după toate câte mi-a poruncit 
El mie. Și vasele le-am scos ca vase ale zilei de robie și 
seara am săpat eu însumi peretele și ascuns am ieșit și 
pe umeri am fost ridicat înaintea lor.  

8. Și a fost cuvântul Domnului către mine dis-
de-dimineață, zicându-mi:  

9. „Fiule al omului, nu au zis către tine cei din 
casa lui Israil, casa care amărăște, ce faci tu?  

10. Zi către ei: «Acestea zice Domnul, Domnul, 
pentru stăpânitorul și cel care conduce în Ierusalim  
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și la toată casa lui Israil și celor care sunt în mijlocul 
lor»!   

11. Zi că Eu minuni fac în mijlocul său! În ce chip 
am făcut, așa le va fi lor: în înstrăinare și în robie vor 
merge.  

12. Iar stăpânitorul, cel din mijlocul lor, pe umeri 
va fi ridicat și ascuns va ieși prin perete. Și va săpa ca 
să iasă el prin acesta. Iar fața sa o va acoperi ca să nu 
fie văzut cu ochiul și el pământul nu îl va vedea.  

13. Dar voi răspândi plasa Mea peste el și va fi 
prins întru partea Mea și îl voi duce pe el întru Ba- 
bilon, întru pământul haldeilor, dar pe el nu îl va ve- 
dea și acolo va muri.  

14. Și pe toți cei dimprejurul său, pe ajutătorii săi, 
și pe toți cei care îl ajută pe el îi voi risipi întru tot 
vântul și sabie voi deșerta după ei.  

15. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, când Eu 
am să-i risipesc pe ei între neamuri și îi voi împrăștia 
pe ei prin țări.  

16. Și voi lăsa din ei oameni cu număr, din sabie 
și din foamete și din moarte, pentru ca să povestească 
toate fărădelegile lor între neamuri, unde au intrat 
acolo, și vor cunoaște că Eu sunt Domnul”.  

17. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

18. „Fiule al omului, pâinea ta cu întristare o vei 
mânca și apa ta cu durere și cu necaz o vei bea.  

19. Și vei zice către poporul pământului: «Aces- 
tea zice Domnul celor care locuiesc Ierusalimul pe pă- 
mântul lui Israil: <Pâinile lor cu lipsă le vor mânca și 
apa lor cu risipire o vor bea, pentru ca să nimicească 
pământul cu umplerea sa, căci întru neevlavie sunt 
toți cei care locuiesc întru el>». 
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20. Iar cetățile lor, cele care sunt locuite, vor fi 
pustiite și pământul spre stingere va fi și veți cunoaște 
acestea toate, pentru că Eu sunt Domnul”.  

21. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

22. „Fiule al omului, cine vă este vouă parabola 
aceasta pe pământul lui Israil, zicându-vă: «Departe 
sunt zilele, căci a pierit vedenia»?  

23. Pentru aceasta, zi către ei acestea! «Acestea 
zice Domnul: <Voi întoarce parabola aceasta împo- 
triva voastră și nu mai are să zică parabola aceasta 
casa lui Israil>». Căci vei grăi către ei, zicându-le: 
«Apropiatu-s-au zilele și cuvântul a toată vedenia».  

24. Căci nu va mai fi încă toată vedenia cea min- 
cinoasă și ghicindu-le pe cele spre har în mijlocul fii- 
lor lui Israil.  

25. Pentru că Eu, Domnul, voi grăi cuvintele 
Mele, voi grăi și voi face. Și nu o lungesc încă acea vre- 
me, căci în zilele voastre este casa care amărăște. Voi 
grăi cuvânt și voi face, zice Domnul”.  

26. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

27. „Fiule al omului, iată casa lui Israil care amă- 
răște! Căci, zicând, ei zic: «Vedenia pe care acesta o 
vede este spre multe zile și spre vremurile cele înde- 
lungate și acesta pe ea o profețește». 

28. Pentru aceasta, zi către ei acestea! «Acestea 
zice Domnul: <Nu o să mai lungesc toate cuvintele 
Mele, pe care Eu le voi grăi, ci voi grăi și voi face, zice 
Domnul>»”.   
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Capitolul 13  
 

 
 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:   
2. „Fiule al omului, profețește împotriva profe- 

ților lui Israil! Și vei profeți și vei grăi către ei: «Auziți 
cuvântul Domnului!  

3. Acestea zice Domnul: <Vai celor care pro- 
fețesc din inima lor și ei cu totul nu văd! 

4. Profeții tăi, Israilule, sunt ca vulpile în pus- 
tiuri.  

5. Nu au stat întru întărire și au adunat turme 
împotriva casei lui Israil. Nu s-au ridicat cei care zic: 
"În ziua Domnului".  

6. Văzând cele mincinoase, ghicind cele deșarte, 
cei care zic: "Așa zice Domnul", iar Domnul nu i-a tri- 
mis pe ei, dar ei au început să ridice cuvânt.  

7. Oare nu vedenie mincinoasă ați văzut și ghi- 
cirile cele deșarte ați zis?>».   

8. Pentru aceasta, zi! Acestea zice Domnul: 
«Pentru ce sunt cuvintele voastre cele mincinoase și 
ghicirile voastre cele deșarte? Pentru aceasta, iată, Eu 
sunt împotriva voastră, zice Domnul!  

9. Și voi întinde mâna Mea împotriva profeților 
care văd cele mincinoase și împotriva celor care ros- 
tesc cele deșarte. Și aceștia în certarea poporului Meu 
nu vor fi și nici în scrisoarea casei lui Israil nu vor fi 
scriși și întru pământul lui Israil nu vor intra și vor cu- 
noaște acestea, pentru că Eu sunt Domnul».  
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10. Pentru care lucru au înșelat pe poporul Meu, 
zicându-i: «Pace, pace» și nu era pace. Și acesta zi- 
dește zidul, iar aceștia îl ung pe el, dacă va cădea.  

11. Zi către cei care îl ung pe el: «Va cădea»! Și va 
fi ploaia înecând și voi da cu pietre, cu aruncăturile 
cele de pietre, înspre legăturile lor, și vor cădea și vânt 
va fi ridicându-se și va fi spart.  

12. Și, iată, a căzut zidul! Și nu vor zice către voi: 
«Unde este ungerea voastră, cu care ați uns?». 

13. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Și voi 
sparge vântul ridicându-se cu mânie și ploaie înecând 
cu urgia Mea va fi, iar pietrele, aruncăturile cele de 
pietre cu mânie, le voi aduce spre sfârșit. 

14. Și voi dărâma zidul pe care l-ați uns și el va 
cădea și îl voi pune pe el la pământ. Și vor fi desco- 
perite temeliile sale și el va cădea și se vor sfârși mus- 
trările voastre și veți cunoaște acestea, pentru că Eu 
sunt Domnul.  

15. Și voi sfârși mânia Mea împotriva zidului și 
împotriva celor care îl ung pe el și acesta va cădea. Și 
am zis către voi: <Nu mai este zidul și nici cei care îl 
ung pe el, 

16. nici profeții lui Israil, cei care profețesc îm- 
potriva Ierusalimului, și nici cei care văd pacea sa și 
pace nu este, zice Domnul>».  

17. Iar tu, fiule al omului, întărește-ți fața ta îm- 
potriva fiicelor poporului tău, ale celor care profe- 
țesc din inima lor, și profețește împotriva lor! 

18. Și le vei zice: «Acestea zice Domnul: <Vai 
celor care cos perne peste tot cotul mâinii și fac aco- 
perăminte peste tot capul a toată vârsta pentru a stri- 
ca suflete!>». Sufletele poporului Meu au fost stricate 
și alte suflete apărau.  
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19. Și Mă spurcau pe Mine către poporul Meu 
pentru o mână de orzuri și pentru fărâmituri de pâine, 
ca să omoare sufletele care nu trebuia să moară și să 
păstreze sufletele care nu trebuia să trăiască, când 
este a rosti voi poporului, celui care ascultă zicerile 
cele deșarte.   

20. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Dom- 
nul: «Iată, Eu sunt împotriva pernelor voastre, pe care 
voi adunați acolo sufletele, și le voi rupe pe ele de la 
brațele voastre! Și voi trimite sufletele pe care voi le 
stricați, le voi trimite sufletele lor spre risipire.  

21. Și voi rupe acoperămintele voastre și voi mân- 
tui pe poporul Meu din mâna voastră și nu vor mai fi 
întru mâinile voastre spre uneltire și veți cunoaște 
acestea toate, pentru că Eu sunt Domnul.  

22. Pentru care stricați inima celui Drept cu ne- 
dreptate, iar Eu nu îl stricam pe el, și făceați să biruie 
mâinile celui fărădelege, ca nu cumva cu totul să se 
întoarcă el de la calea sa cea rea și el să trăiască.  

23. Pentru aceasta, pe cele mincinoase nu aveți 
să le mai vedeți și ghiciri nu aveți să mai ghiciți încă. 
Și voi mântui pe poporul Meu din mâna voastră și veți 
cunoaște atunci că Eu sunt Domnul»”.  
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Capitolul 14  
 
 

 
1. Și au venit către mine oameni din cei mai bă- 

trâni ai lui Israil și au șezut înaintea feței mele.  
2. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
3. „Fiule al omului, oamenii aceștia și-au pus 

gândurile lor întru inimile lor, iar pedeapsa nedrep- 
tăților lor și-au pus-o înaintea feței lor. Oare, răspun- 
zându-le, am să le răspund lor?  

4. Pentru aceasta, grăiește-le lor! Și vei zice către 
ei: «Acestea zice Domnul: <Omul, omul din casa lui 
Israil, cel care are să-și pună gândurile sale întru ini- 
ma sa, iar pedeapsa nedreptății sale are să și-o rân- 
duiască înaintea feței sale și are să vină către Profet, 
Eu, Domnul, îi voi răspunde lui întru care gânduri să-
și țină mintea sa,  

5. pentru ca să se întoarcă deoparte casa lui Is- 
rail, întru gândurile lor, de la inimile lor cele care au 
fost înstrăinate de Mine>».  

6. Pentru aceasta, zi către casa lui Israil! «Aces- 
tea zice Domnul, Domnul: <Întoarceți-vă! Întoarceți-
vă de la obiceiurile voastre și de la toate neevlaviile 
voastre! Și întoarceți-vă fețele voastre! 

7. Pentru că omul, omul din casa lui Israil și din 
prozeliții cei care trăiesc întru Israil, care are să se 
înstrăineze de Mine și are să-și pună gândurile sale 
întru inima sa, iar pedeapsa nedreptății sale are să și-
o rânduiască înaintea feței sale și are să vină către 
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Profet ca să-l întrebe pe el întru Mine, Eu, Domnul, îi 
voi răspunde lui pe care gânduri să le țină întru el. 

8. Și voi întări fața Mea împotriva omului aceluia 
și îl voi pune pe el spre pustiu și spre stingere și îl voi 
scoate pe el din mijlocul poporului Meu și veți cu- 
noaște atunci că Eu sunt Domnul.  

9. Iar profetul, dacă are să fie rătăcit și are să gră- 
iască, atunci Eu, Domnul, l-am rătăcit pe profetul ace- 
la. Și voi întinde mâna Mea împotriva sa și îl voi nimici 
pe el din mijlocul poporului Meu, Israil. 

10. Și vor primi nedreptatea lor după nedreptatea 
celui care întreabă și, de asemenea, după nedreptatea 
sa îi va fi și profetului. 

11. Pentru ca încă să nu se rătăcească casa lui Is- 
rail de la Mine și pentru ca încă să nu se spurce întru 
toate fărădelegile lor. Și Îmi vor fi Mie întru popor și 
Eu le voi fi lor întru Dumnezeu>», zice Domnul.  

12. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

13. „Fiule al omului, dacă pământul are să-Mi 
păcătuiască Mie ca să cadă în păcat, atunci Îmi voi în- 
tinde mâna Mea împotriva lui și îi voi zdrobi lui în- 
tărirea pâinii și voi trimite peste el foamete și voi în- 
lătura de pe el pe om și pe dobitoace.  

14. Iar dacă or să fie acești trei oameni în mijlocul 
său: Noe și Daniil și Iov, aceștia întru dreptatea lor vor 
fi mântuiți, zice Domnul.  

15. Iar dacă fiarele cele rele le aduc peste pământ, 
atunci îl voi pedepsi pe el și va fi spre stingere și nu va 
fi cel care călătorește către fața fiarelor.  

16. Și dacă acești trei oameni or să fie în mijlocul 
său, pentru că Eu trăiesc, zice Domnul, dacă nu vor fi 
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mântuiți fiii și fiicele lor, ci numai ei vor fi mântuiți, 
iar pământul va fi spre pieire.  

17. Sau și sabie dacă am să aduc peste pământul 
acela și am să zic: «Sabia să treacă peste pământ!», și 
atunci voi înlătura de pe el pe om și pe dobitoc.  

18. Și dacă acești trei oameni vor fi în mijlocul 
său, pentru că Eu trăiesc, zice Domnul, nu or să se iz- 
băvească fii și nici fiice, ci numai ei vor fi mântuiți.  

19. Sau și moarte dacă am să trimit pe pământul 
acela și voi turna mânia Mea peste el cu sânge, ca să 
nimicesc cu totul de pe el pe om și pe dobitoc, 

20. iar Noe și Daniil și Iov vor fi în mijlocul său, 
pentru că Eu trăiesc, zice Domnul, dacă nu or să 
rămână fii sau fiice, iar ei întru dreptatea lor își vor iz- 
băvi sufletele lor.  

21. Acestea zice Domnul: Iar dacă am să trimit și 
cele patru răzbunări ale Mele, pe cele rele: sabia și 
foametea și fiarele cele rele și moartea împotriva 
Ierusalimului, ca să nimicesc cu totul de pe el pe om 
și pe dobitoc, 

22. și, iată, rămași întru el vor fi cei care au fost 
mântuiți de pe el și care îi vor scoate din el pe fii și pe 
fiice! Iată, aceștia ies către voi și veți vedea căile lor și 
gândurile lor și vă veți pocăi de cele rele pe care le-am 
adus peste Ierusalim, de toate cele rele pe care le-am 
adus peste el!  

23. Și vă vor mângâia pe voi, pentru că veți vedea 
căile lor și gândurile lor, și veți cunoaște că nu în de- 
șert am făcut toate câte am făcut întru el, zice Dom- 
nul”.  

 
  

42



Capitolul 15  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Iar tu, fiule al omului, ce zici? Ce are să facă 

lemnul viței de vie dintre toate lemnele joardelor care 
sunt între lemnele dumbrăvii?   

3. Oare vor lua din ea un lemn ca să facă spre 
lucru? Oare vor lua din ea un cui ca să atârne în el tot 
vasul?  

4. Afară de ce a fost dat focului spre cheltuire, în 
tot anul curățirea din ea o mistuie focul și o sfârșește 
spre sfârșit. Oare de folos va fi spre lucru? 

5. Și nici încă ea fiind întreagă nu va fi spre lucru. 
Căci dacă și focul pe ea are să o mistuie spre sfârșit, 
oare va fi încă spre lucru?  

6. Pentru aceasta, zi! «Acestea zice Domnul: <În 
ce fel este lemnul viței de vie între lemnele dumbrăvii, 
pe care l-am dat pe el focului spre cheltuire, așa i-am 
dat pe cei care locuiesc Ierusalimul. 

7. Și voi da fața Mea împotriva lor. Din foc vor 
ieși și focul pe ei îi va mistui. Și vor cunoaște că Eu 
sunt Domnul, când va fi să-Mi întăresc fața Mea îm- 
potriva lor. 

8. Și voi da pământul spre stingere, pentru cei 
care au căzut în păcat, zice Domnul>»”.  
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Capitolul 16  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Fiule al omului, mărturisește Ierusalimului 

fărădelegile sale!  
3. Și îi vei zice: «Acestea zice Domnul Ierusali- 

mului: <Rădăcina ta și nașterea ta sunt din pământul 
lui Hanaan și tatăl tău este amorreos, iar mama ta este 
hetteană. 

4. Și la nașterea ta, în care zi ai fost născută, nu 
au fost legați sânii tăi și în apă nu ai fost spălată, nici 
cu sare nu ai fost sărată și nici cu feșe nu ai fost înfă- 
șată.  

5. Și nici nu a cruțat ochiul Meu întru tine, ca să-
ți facă ție una din toate acestea, ca astfel să pătimești 
ceva întru tine, ci ai fost aruncată pe fața câmpului, 
dimpreună cu stricăciunea sufletului tău, întru care zi 
ai fost născută.  

6. Și am trecut prin tine și te-am văzut pe tine 
amestecată cu sângele tău și ți-am zis ție: "Din sângele 
tău este viața. 

7. Înmulțește-te! Ca răsăritul câmpului te-am 
dat pe tine și ai fost înmulțită și ai fost mărită și ai in- 
trat întru cetățile cetăților. Sânii tăi au fost întăriți și 
părul tău a crescut, iar tu erai goală și nerușinându-te.   

8. Și am trecut prin tine și te-am văzut pe tine și, 
iată, este vremea ta, este vremea nimicindu-i! Și am 
întins aripile Mele asupra ta și am acoperit nerușina- 
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rea ta și ți-am jurat ție și am intrat în făgăduință cu 
tine, zice Domnul, și Mi-ai fost Mie.  

9. Și te-am spălat pe tine în apă și am spălat 
sângele tău de pe tine și te-am uns pe tine cu ulei.  

10. Și te-am îmbrăcat pe tine cu cele felurite și te-
am încălțat pe tine cu hiacint și te-am încins pe tine 
cu vison și te-am învăluit pe tine cu văl.  

11. Și te-am împodobit pe tine cu podoabă și am 
pus brățări împrejurul mâinilor tale și colier împre- 
jurul gâtului tău.  

12. Și ți-am dat cercel împrejurul nasului tău și 
cerceluși în urechile tale și cunună de laudă pe capul 
tău.  

13. Și ai fost împodobită cu aur și cu argint, iar 
acoperămintele tale sunt cele de vison și cele de văl și 
cele felurite. Făină fină de grâu și ulei și miere ai mân- 
cat și te-ai făcut frumoasă foarte.    

14. Și a ieșit numele tău între neamuri prin fru- 
musețea ta, pentru că desăvârșită era în buna-cu- 
viință, în frumusețea pe care am rânduit-o întru tine, 
zice Domnul.  

15. Și nădăjduiseși întru frumusețea ta și ai curvit 
întru numele tău și ți-ai vărsat curvia ta în toată trecă- 
toarea care nu va fi.  

16. Și ai luat din veșmintele tale și ți-ai făcut ție 
idolii cei cusuți și ai curvit peste ei. Și nu ai să intri  
și nici nu are să se facă.  

17. Și ai luat vasele laudei tale, din aurul Meu și 
din argintul Meu, din care ți-am dat ție, și ți-ai făcut 
ție chipurile cele bărbătești și ai curvit cu ele.  

18. Și ai luat îmbrăcămintea cea felurită a ta și te-
ai învăluit cu ele, iar uleiul Meu și tămâia Mea le-ai 
pus înaintea feței lor.  
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19. Iar cu pâinile Mele, pe care ți le-am dat ție, și 
cu făină fină de grâu și cu ulei și cu miere te-am hrănit 
pe tine, dar tu ai pus acestea înaintea feței lor întru 
miros de bună mireasmă și s-a făcut așa, zice Domnul.  

20. Și i-ai luat pe fiii tăi și pe fiicele tale, pe care 
i-ai născut, și i-ai jertfit pe ei lor spre cheltuire. Căci 
tu ca cei mici ai curvit.  

21. Și i-ai înjunghiat pe copiii tăi și i-ai dat pe ei, 
când a fost a abate de la tine răul prin ei. 

22. Dar aceasta e mai mult decât toată curvia ta. 
Și nu ți-ai adus aminte de zilele prunciei tale, când 
erai goală și nerușinându-te, și amestecată cu sângele 
tău ai trăit.   

23. Și s-a făcut după toate răutățile tale, zice 
Domnul.  

24. Și ți-ai făcut ție locașul cel curvesc și ți-ai 
făcut ție înștiințare în toată calea cea largă.  

25. Și în începutul a toată calea ți-ai făcut casele 
tale de curvie și ți-ai stricat frumusețea ta și ți-ai chel- 
tuit picioarele tale cu tot trecătorul și ți-ai înmulțit 
curvia ta.  

26. Și ai curvit cu fiii Egiptosului, cu cei care se 
învecinează cu tine, cu cei mari la trup. Și în multe 
feluri ai curvit ca să Mă urgisești pe Mine.  

27. Iar dacă am să întind mâna Mea împotriva ta 
și le voi ridica pe cele legiuite ale tale și te voi da spre 
sufletele celor care te urăsc pe tine, atunci te voi da la 
fiicele celor străini, la cele care te abat pe tine din 
calea ta în care ai fost neevlavioasă.  

28. Și ai curvit cu fiicele lui Assur și nici așa nu ai 
fost împlinită. Și ai curvit și nu erai împlinită. 

29. Și ai înmulțit făgăduințele tale către pămân- 
tul haldeilor și nici în acestea nu ai fost împlinită.  
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30. Ce am să rânduiesc pentru fiica ta, zice Dom- 
nul, când tu ai să faci toate aceste fapte de femeie 
curvă? Și ai curvit întreit  

31. întru fiicele tale, căci casa ta de curvie ai zidit-
o în tot începutul de cale și piciorul tău l-ai făcut în 
toată calea cea largă și ai fost ca curva adunând chi- 
riile.  

32. Femeia care preacurvește este asemenea ție, 
de la bărbatul ei luând chirii.  

33. Și la toți care au curvit cu ea, ea le dădea 
chirii. Și tu ai dat chirii tuturor iubiților tăi și îi co- 
pleșeai pe ei pentru a veni către tine, împrejurul tău, 
pentru a fi în curvia ta.  

34. Și s-a făcut întru tine stricare și mai mare a 
femeilor prin curvia ta, iar după tine au curvit când a 
fost a da tu chirii. Dar ție chirii nu ți-a dat și s-au făcut 
întru tine stricări.   

35. Pentru aceasta, curvo, auzi cuvântul Dom- 
nului!  

36. Acestea zice Domnul: Pentru care ți-ai turnat 
arama ta...Și va fi descoperită rușinea ta, întru curvia 
ta, către iubiții tăi. Și vei fi văzută întru toate gân- 
durile fărădelegilor tale și întru sângiurile copiilor tăi 
pe care i i-ai dat lor. 

37. Pentru aceasta, iată, Eu adun împotriva ta pe 
toți iubiții tăi, cu care ai fost amestecată cu ei și pe toți 
pe care i-ai iubit, împreună cu toți pe care îi urai! Și îi 
voi aduna pe ei împotriva ta, împrejurul tău, și voi 
descoperi răutățile tale către ei și vor vedea toată ruși- 
nea ta. 

38. Și Mă voi răzbuna pe tine cu răzbunarea 
preacurviei și vărsându-ți sângele și te voi pune pe 
tine în sângele mâniei și al râvnei.   
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39. Și te voi da pe tine întru mâinile lor și vor 
dărâma casa curviei tale și vor dărâma piciorul tău și 
te vor dezbrăca pe tine de îmbrăcămintea ta și vor lua 
vasele laudei tale și te vor părăsi pe tine goală și neru- 
șinându-te.   

40. Și vor aduce împotriva ta mulțimi de oameni 
și te vor omorî pe tine cu pietre și te vor înjunghia pe 
tine cu săbiile lor.  

41. Și vor arde casele tale cu foc și vor face întru 
tine răzbunări înaintea femeilor celor multe. Și te voi 
întoarce pe tine din curvia ta și chirii nu ai să mai dai.  

42. Și Îmi voi lăsa mânia Mea asupra ta și va fi 
ridicată râvna Mea de la tine și Mă voi odihni și nu voi 
mai fi îngrijorat.  

43. Pentru care nu ți-ai adus aminte de ziua 
prunciei tale și Mă întristai pe Mine întru toate aces- 
tea. Iar Eu, iată, căile tale întru capul tău le-am dat, 
zice Domnul! Și așa ai făcut neevlavie întru toate fără- 
delegile tale. 

44. Acestea sunt toate câte ți le-am zis împotriva 
ta întru parabolă, zicându-ți: Precum maica, așa și 
fiica.   

45. Fiică a maicii tale tu ești: cea care a lepădat 
pe bărbatul ei și pe copiii ei. Iar surorile fraților tăi 
sunt cele care au lepădat pe bărbații lor și pe copiii lor. 
Și maica voastră este hetteană, iar tatăl vostru este 
amorreos.  

46. Sora voastră cea mai bătrână, Samaria, ea și 
fiicele ei, este cea care locuiește în cele de-a stânga ta, 
iar sora ta, cea mai tânără decât tine este, cea care 
locuiește în cele de-a dreapta ta, Sodoma și fiicele ei.  
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47. Și nici așa în căile lor nu ai mers și nici după 
fărădelegile lor nu ai făcut întru puțin, ci te așezi dea- 
supra lor în toate căile lor.   

48. Eu trăiesc, zice Domnul, dacă a făcut Sodo- 
ma, sora ta, ea și fiicele ei, în ce chip ai făcut tu și fiice- 
le tale.  

49. Dar aceasta este fărădelegea Sodomei, a su- 
rorii tale: mândria. Întru săturare de pâini și întru 
bunăstare de vin se desfătau, ea și fiicele ei. Aceasta 
era ea și fiicele ei, iar mâna săracului și a nevoiașului 
nu o ajutau.   

50. Și se lăudau foarte mult și au făcut fărădelegi 
înaintea Mea și le-am înlăturat pe ele precum am vă- 
zut.  

51. Iar Samaria nici întru cele jumătate ale păca- 
telor tale nu a păcătuit și ai înmulțit fărădelegile tale 
mai mult decât ele și ai îndreptat pe surorile tale întru 
toate fărădelegile tale pe care le-ai făcut.  

52. Iar tu primește durerea ta, întru care le-ai 
stricat pe surorile tale cu păcatele tale, prin care ai 
păcătuit mai mult decât ele, și le-ai îndreptat pe ele 
mai mult decât pe tine însuți! Și tu, rușinează-te și ia-
ți necinstea ta, când ai să-ți îndrepți tu pe surorile 
tale!  

53. Și voi întoarce întoarcerile lor, întoarcerea 
Sodomei și a fiicelor ei. Și voi întoarce întoarcerea 
Samariei și a fiicelor ei. Și voi întoarce întoarcerea ta 
în mijlocul lor,  

54. pentru ca să-ți primești durerea ta și vei fi 
necinstită din toate pe care le-ai făcut, când ai vrut tu 
să Mă urgisesc pe Mine Însumi.  

55. Și sora ta, Sodoma, și fiicele ei vor fi aduse 
înapoi precum erau dintru început, și Samaria și fiice- 
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le ei vor fi aduse înapoi precum erau dintru început, 
iar tu și fiicele tale veți fi aduse înapoi, precum dintru 
început erați.  

56. Și dacă nu era Sodoma, sora ta, întru auz, în 
gura ta, în zilele mândriei tale, 

57. înainte ca să se descopere răutățile tale, nu 
ajungeai în ce fel, acum, ești ocară fiicelor Siriei și 
tuturor celor dimprejurul ei, a fiicelor celor străini, a 
celor care te înconjură pe tine dimprejur.  

58. Prin neevlaviile tale și fărădelegile tale, tu le-
ai primit pe ele, zice Domnul">».  

59. «Acestea zice Domnul: <Și voi face întru tine 
precum ai făcut, precum ai necinstit acestea ca să calci 
făgăduința Mea.  

60. Iar Eu voi fi pomenind făgăduința Mea, care 
este împreună cu tine din zilele prunciei tale, și îți voi 
ridica ție făgăduința cea veșnică.   

61. Și îți vei fi aducându-ți aminte de calea ta. Și 
vei cu totul necinstită, când ai să le iei tu pe surorile 
tale cele mai bătrâne decât tine, împreună cu cele mai 
tinere decât tine, și le voi da pe acestea ție spre zidire 
și aceasta nu din făgăduința ta.  

62. Și Eu voi ridica făgăduința Mea cu tine și vei 
cunoaște că Eu sunt Domnul.  

63. Pentru ca să-ți aduci aminte și să te rușinezi 
și să nu-ți fie ție încă să deschizi gura ta de la fața 
necinstei tale, când Eu va fi a-ți ușura ție după toate 
câte ai făcut, zice Domnul>»”.  
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Capitolul 17  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicân- 

du-mi:  
2. „Fiule al omului, povestește poveste și zi para- 

bolă către casa lui Israil!  
3. Și vei zice: «Acestea zice Domnul: <Vulturul 

cel mare, cel cu aripi mari, cel lung la întindere, cel 
plin de unghii, care are gândul să intre întru Libanos 
și care le-a luat pe cele alese ale cedrului, 

4. marginile moliciunii le-a scos și le-a adus pe 
ele întru pământul lui Hanaan și întru cetatea cea 
zidită cu zid le-a pus pe ele.  

5. Și a luat din sămânța pământului și a dat-o pe 
ea întru câmp spre a fi plantă spre apă multă și, 
privind-o, a rânduit-o pe ea. 

6. Și s-a ridicat și s-a făcut aceasta întru vie, 
plăpândă și mică la mărime, pentru a se arăta ea și 
joardele ei întru ea, iar rădăcinile ei dedesubtul ei 
erau. Și s-a făcut aceasta întru vie și a făcut lăstari și 
s-a întins aceasta întru pomi. 

7. Și s-a făcut alt vultur mare, cu aripile mari și 
mult la unghii. Și, iată, vița aceasta era împletită  
către el și rădăcinile ei erau către el și joardele ei i le-
a trimis lui, ca să se adape ea împreună cu bulgărele 
sădirii ei!  

8. Întru câmpul cel bun, spre apa cea multă, 
aceasta se îngrașă, pentru a face lăstari și a purta rod, 
pentru a fi întru vie mare>».  
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9. Pentru aceasta, zi! «Acestea zice Domnul: 
<Dacă se va îndrepta, oare rădăcinile moliciunii ei și 
rodul ei nu vor putrezi și nu se vor usca toate cele 
odrăslite ale ei? Și nu cu brațul cel mare și nici cu 
popor mult voi veni, pentru ca să o scot pe ea din ră- 
dăcinile ei.  

10. Și, iată, aceasta se îngrașă! Oare se va în- 
drepta ea? Oare nu, în același timp, când are să se 
atingă de ea vântul cel arzător, aceasta va fi uscată cu 
uscăciune? Oare nu împreună cu bulgărele răsăririi ei 
va fi uscată?>»”.  

11. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

12. „Fiule al omului, zi așadar către casa amă- 
rând: «Nu înțelegeți ce erau acestea?»! Zi! «Când are 
să vină împăratul Babilonului împotriva Ierusalimu- 
lui și îl va lua pe împăratul său și pe stăpânitorii săi și 
îi va duce pe ei cu sine întru Babilon, 

13. și va lua din sămânța împărăției și va pune 
către el făgăduință și îl va duce pe el cu ocară și pe 
povățuitorii pământului îi va lua, 

14. va face acestea ca să fie Ierusalimul întru 
împărăție slabă, și întru totul să nu se înalțe, pentru a 
păzi făgăduința sa și pentru a sta aceasta. 

15. Și se va depărta de el, pentru a-și trimite ves- 
titorii săi întru Egiptos, ca să-i dea lui cai și popor 
mult. Oare se va îndrepta sau va fi mântuit cel care fa- 
ce cele împotrivă? Și, călcând făgăduința, oare va fi 
mântuit?  

16. Eu trăiesc, zice Domnul, dacă nu va muri în 
locul împăratului, a celui care l-a împărățit pe el, care 
a necinstit ocara Mea și care a călcat făgăduința Mea, 
împreună cu el, în mijlocul Babilonului. 
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17. Și nu cu putere mare și nici cu mulțime multă 
va face război Farao către el cu ridicare de gard și cu 
zidirea aruncătoarelor de săgeți, ca să ridice sufletele 
lor.  

18. Și a necinstit jurământul ca să calce făgă- 
duința, și, iată, și-a dat mâna lui! Și toate acestea i-a 
făcut lui și el nu va fi mântuit».  

19. Pentru aceasta, zi! «Acestea zice Domnul: 
<Eu trăiesc, dacă nu era făgăduința Mea, pe care el a 
călcat-o, și dacă nu era jurământul Meu, pe care el l-a 
necinstit și, de aceea, le voi da pe ele întru capul său.  

20. Și voi întinde peste el plasa Mea și se va prin- 
de în cuprinsul ei.  

21. Cu toată rânduiala sa întru sabie vor cădea și 
pe cei rămași ai săi întru tot vântul îi voi împrăștia. Și 
veți cunoaște acestea, pentru că Eu, Domnul, am gră- 
it>».  

22. «Pentru că, acestea zice Domnul: <Și Eu voi 
lua din cele alese ale cedrului, de pe culme, iar inima 
lor o voi scoate și Eu o voi sădi pe muntele cel înalt și 
îl voi spânzura pe el  

23. în muntele cel înalt al lui Israil. Și voi sădi și 
va scoate lăstar și va face rod și va fi întru cedru mare. 
Și se va odihni dedesubtul său toată fiara și toată 
pasărea sub umbra sa se va odihni, iar crengile sale 
vor fi refăcute.  

24. Și vor cunoaște toți pomii câmpului acestea, 
pentru că Eu sunt Domnul, Cel care smeresc pomul 
cel înalt și înalț pomul cel smerit și usuc pomul cel 
verde și înverzesc pomul cel uscat. Căci Eu, Domnul, 
am grăit acestea și le voi face>»”.   
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Capitolul 18  
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Fiule al omului, ce vă este vouă parabola 

aceasta între fiii lui Israil, zicând: «Părinții au mân- 
cat aguridă și dinții copiilor s-au strepezit»?  

3. Eu trăiesc, zice Domnul, dacă are să mai fie 
încă zisă parabola aceasta în Israil.  

4. Căci toate sufletele ale Mele sunt. Și în ce fel 
este sufletul tatălui, așa este și sufletul fiului său, iar 
toate ale Mele sunt. Și sufletul care păcătuiește, acela 
va muri.  

5. Iar omul care va fi Drept, cel care face judecată 
și dreptate,  

6. pe munți nu va mânca, iar ochii săi nu are să-
i ridice către plăsmuirile casei lui Israil. Și pe femeia 
aproapelui său nu are să o pângărească și către femeia, 
în ale nașterii fiind, nu se va apropia.   

7. Și pe om nu are să-l asuprească, zălogul da- 
torat îl va înapoia și pradă nu va apuca, pâinea sa celui 
flămând o va da și pe cel gol îl va îmbrăca.  

8. Și argintul său cu dobândă nu va da și camătă 
nu va lua și de la nedreptate își va întoarce mâna sa, 
iar judecata cea dreaptă va face între om și între 
aproapele său.  

9. Și în poruncile Mele a mers și dreptățile Mele 
le-a păzit, pentru ca să le facă pe ele. Și cel Drept 
acesta este și cu viață va trăi, zice Domnul.  

10. Iar dacă are să nască fiu răufăcător, vărsând 
sânge și făcând păcate, 

54



11. atunci în calea tatălui său celui drept nu a 
mers, ci și pe munți a mâncat și pe femeia aproapelui 
său a pângărit-o 

12. și pe cel sărac și pe nevoiaș i-a asuprit și pradă 
a apucat și zălogul nu l-a înapoiat și spre idoli și-a pus 
ochii săi, fărădelege a făcut,  

13. cu dobândă a dat și camătă a luat. Acesta cu 
viață nu va trăi. Și pentru că toate fărădelegile aces- 
tea le-a făcut, atunci cu moarte va fi omorât, iar sân- 
gele său asupra lui va fi.  

14. Dar dacă acesta are să nască fiu și acela are să 
vadă toate păcatele tatălui său, pe care acela le-a fă- 
cut, și are să se teamă și nu are să facă după ele, 

15. atunci pe munți nu a mâncat și ochii săi nu și 
i-a pus spre plăsmuirile casei lui Israil și pe femeia 
aproapelui său nu a pângărit-o 

16. și pe om nu l-a asuprit și zălog nu a zălogit și 
pradă nu a apucat, pâinea sa celui flămând a dat și pe 
cel gol l-a îmbrăcat, 

17. și de la nedreptate a întors mâna sa, dobândă 
și nici camătă nu a luat, dreptate a făcut și întru po- 
runcile Mele a mers. De aceea, el nu va muri întru 
nedreptățile tatălui său, ci cu viață va trăi.   

18. Iar tatăl său, dacă cu necaz va necăji și dacă 
are să apuce pradă, atunci el cele împotrivă a făcut în 
mijlocul poporului Meu și va muri întru nedreptatea 
sa.  

19. Și veți zice: «De ce nu a luat fiul nedreptatea 
tatălui său?». Căci fiul dreptate și milă a făcut, toate 
cele legiuite ale Mele le-a păzit și le-a făcut pe ele, de 
aceea cu viață va trăi.  

20. Dar sufletul celui care păcătuiește va muri. 
Iar fiul nu va lua nedreptatea tatălui său și nici tatăl 
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nu va lua nedreptatea fiului său. Dreptatea celui 
Drept întru el va fi și fărădelegea celui fărădelege întru 
el va fi.   

21. Iar cel fărădelege, dacă are să se întoarcă de 
la toate fărădelegile sale pe care le-a făcut și are să pă- 
zească toate poruncile Mele și are să facă dreptate și 
milă, atunci cu viață va trăi și nu are să moară.  

22. Toate fărădelegile sale, câte a făcut, nu vor fi 
pomenite, ci, întru dreptatea sa, pe care a făcut-o, va 
trăi.  

23. Căci nu cu voie am să voiesc moartea celui 
fărădelege, zice Domnul, ci ca să se întoarcă el de la 
calea cea rea și a fi el viu.  

24. Dar când are să se întoarcă cel Drept de la 
dreptatea sa și are să facă nedreptate, după toate 
nedreptățile pe care le-a făcut cel fărădelege, atunci 
toate dreptățile sale, pe care le-a făcut, nu or să fie 
pomenite întru fărădelegea sa prin care a căzut și, 
întru păcatele sale, prin care a păcătuit, în acelea va 
muri.  

25. Și ați zis: «Calea Domnului nu îndreaptă». 
Așadar, auziți toată casa lui Israil! Oare calea Mea nu 
îndreaptă sau calea voastră nu îndreaptă?  

26. Când are să se întoarcă cel Drept de la drep- 
tatea sa și are să facă fărădelege și are să moară în 
fărădelegea pe care a făcut-o, atunci întru ea va muri.  

27. Și când are să se întoarcă cel fărădelege de la 
fărădelegea sa pe care a făcut-o și are să facă judecată 
și dreptate, acesta sufletul său și-a păzit.  

28. Și s-a întors de la toate neevlaviile sale pe 
care le-a făcut și cu viață va trăi și nu are să moară.  
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29. Și casa lui Israil zice: «Calea Domnului nu 
îndreaptă». Casa lui Israil, oare calea Mea nu îndreap- 
tă sau calea voastră nu îndreaptă? 

30. Pe fiecare după calea sa vă voi judeca pe voi. 
Casa lui Israil, zice Domnul, întoarceți-vă! Și întoar- 
ceți-vă de la toate neevlaviile voastre și ele nu vă vor 
fi vouă spre pedeapsa nedreptății!  

31. Aruncați de la voi înșivă toate neevlaviile 
voastre, pe care le-ați nelegiuit înspre Mine! Și faceți-
vă vouă înșivă inimă nouă și duh nou! Și pentru ce 
muriți, casa lui Israil?  

33. Pentru că nu voiesc moartea celui care moa- 
re, zice Domnul.  
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Capitolul 19  
 
 

1. Iar tu ia plângere împotriva stăpânitorului lui 
Israil! 

2. Și îi vei zice: «Cine este maica ta? Puiul de leu 
în mijlocul leilor a fost născut, în mijlocul leilor a 
înmulțit puii ei.  

3. Și a sărit unul din puii ei, leu s-a făcut și a 
învățat a apuca prăzi și oameni a mâncat. 

4. Și au auzit împotriva lui neamurile și în stri- 
carea lor a fost prins și l-au dus pe el cu căpăstru întru 
pământul Egiptosului.  

5. Și a văzut că acesta a fost lepădat de la ea și a 
pierit încrederea ei. Și a luat pe altul dintre puii ei și 
leu l-a rânduit pe el. 

6. Iar acesta trăia în mijlocul leilor, leu s-a făcut 
și a învățat a apuca prăzi și oameni a mâncat. 

7. Și păștea întru înfumurarea sa și cetățile lor le-
a pustiit și a nimicit pământul, iar împlinirea ei era 
din glasul răcnetului său. 

8. Și au dat împotriva lui neamurile din țările 
dimprejur și au întins împotriva lui plasele lor și 
acesta în stricarea lor a fost prins. 

9. Și l-au pus pe el cu căpăstru și în cușcă a venit 
către împăratul Babilonului. Și l-a băgat pe el întru 
închisoare, pentru ca să nu se audă glasul său în mun- 
ții lui Israil. 

10. Maica ta este ca via, ca floarea de rodie în apă 
sădită. Rodul ei și lăstarul ei s-au făcut din apa cea 
multă.  
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11. Și i s-a făcut ei toiagul tăriei împotriva nea- 
mului povățuind și a fost înălțată în măreția ei în mij- 
locul cioturilor și și-a văzut măreția ei întru mulțimea 
joardelor ei. 

12. Dar a fost ruptă cu mânie, la pământ a fost 
aruncată, iar vântul, cel arzător, le-a uscat pe cele 
alese ale ei. A fost răzbunat și a fost uscat toiagul tăriei 
sale și cu foc a fost mistuită ea.  

13. Iar acum au sădit-o pe ea în pustiu, în pă- 
mântul cel fără de apă.  

14. Și a ieșit focul din toiagul celor aleși ai ei și a 
mâncat-o pe ea și nu mai era întru ea toiagul tăriei. 
Iar neamul întru parabolă de plâns este și va fi de 
plâns»”.  
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Capitolul 20  
 

 

 
1. Și a fost în anul al 7-lea, în a 5-a lună, în ziua a 

10-a a lunii, când au venit oamenii, din cei mai bătrâni 
ai casei lui Israil, ca să-L întrebe pe Domnul și au șezut 
ei înaintea feței mele. 

2. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

3. „Fiule al omului, grăiește către cei mai bătrâni 
ai lui Israil și vei zice acestea către ei! «Acestea zice 
Domnul: <Oare voi veniți să Mă întrebați pe Mine? Eu 
trăiesc! Oare voi fi răspunzându-vă vouă?>, zice Dom- 
nul.  

4. Oare, fiule al omului, îi voi răzbuna pe ei cu 
răzbunare? Fărădelegile părinților lor mărturisește-le 
lor!   

5. Și vei zice către ei: «Acestea zice Domnul: 
<Din care zi am ales casa lui Israil și M-am făcut cu- 
noscut seminției casei lui Iacov și am ajuns să le fiu 
cunoscut lor în pământul Egiptosului și i-am ajutat cu 
mâna Mea pe ei, zicându-le: "Eu sunt Domnul, Dum- 
nezeul vostru", 

6. din acea zi i-am ajutat cu mâna Mea pe ei, ca 
să îi scot pe ei din pământul Egiptosului către pă- 
mântul pe care li l-am pregătit lor, pământ curgând 
lapte și miere. Căci acesta este fagurele de miere 
pentru tot pământul. 

7. Și am zis către ei: "Fiecare urâciunile ochilor 
săi să le arunce și cu obiceiurile Egiptosului să nu vă 
pângăriți, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!". 
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8. Dar ei s-au îndepărtat de Mine și nu au voit să 
asculte de Mine. Urâciunile ochilor lor nu le-au arun- 
cat și obiceiurile Egiptosului nu le-au părăsit. Iar Eu 
am zis să vărs mânia Mea asupra lor, ca să împlinesc 
urgia Mea întru ei în mijlocul pământului Egiptosului.  

9. Dar am făcut ca numele Meu să nu fie pângărit 
cu totul înaintea neamurilor – cu care ei sunt în 
mijlocul lor, întru care am ajuns să fiu cunoscut de 
către ei înaintea lor –, ca să îi scot pe ei din pământul 
Egiptosului.  

10. Și i-am scos pe ei din pământul Egiptosului și 
i-am dus pe ei întru pustiu. 

11. Și le-am dat lor poruncile Mele și dreptățile 
Mele li le-am arătat lor, pe toate câte le va face pe ele 
omul și el va trăi prin ele. 

12. Și sabaturile Mele le-am dat lor, pentru a fi 
întru semn între Mine și ei, ca să cunoască ei aceasta, 
pentru că Eu sunt Domnul, Cel care îi sfințesc pe ei. 

13. Și am zis către casa lui Israil în pustiu: "Întru 
poruncile Mele mergeți!". Și nu au mers și dreptățile 
Mele le-au lepădat – pe care, dacă pe acestea le va face 
omul, atunci va trăi prin ele –, iar sabaturile Mele le-
au spurcat foarte. Și am zis să vărs mânia Mea asupra 
lor în pustiu ca să-i nimicesc cu totul pe ei.  

14. Și am făcut aceasta, pentru ca numele Meu să 
nu fie spurcat cu totul înaintea neamurilor, dintre 
care i-am scos pe ei de la ochii lor.  

15. Iar Eu am ridicat mâna Mea asupra lor în 
pustiu, pentru ca să nu-i duc cu totul pe ei întru 
pământul pe care li l-am dat lor, pământ curgând lap- 
te și miere. Căci acesta este fagurele de miere pentru 
tot pământul. 
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16. Pentru că dreptățile Mele le-au lepădat și în 
poruncile Mele nu au mers întru ele și sabaturile Mele 
le spurcau și după gândurile inimilor lor mergeau.  

17. Dar i-a cruțat ochiul Meu pe ei, pentru ca să 
nu îi șterg pe ei, și nu i-am făcut pe ei spre sfârșire în 
pustiu.  

18. Și am zis către copiii lor în pustiu: "În cele 
legiuite ale părinților voștri nu mergeți și dreptățile 
lor nu le păziți și cu obiceiurile lor nu aveți părtășie și 
nu vă pângăriți!  

19. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru și în po- 
runcile Mele umblați și dreptățile Mele păziți-le și fa- 
ceți-le pe ele! 

20. Și sabaturile Mele sfințiți-le și ele să fie întru 
semn între Mine și voi pentru a cunoaște aceasta, pen- 
tru că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!". 

21. Și M-au amărât pe Mine și copiii lor: în po- 
runcile Mele nu au mers și dreptățile Mele nu le-au 
păzit pentru a le face pe ele – pe care, dacă pe aces- 
tea le va face omul, atunci va trăi prin ele –, și saba- 
turile Mele le-au spurcat. Și am zis să vărs mânia Mea 
asupra lor în pustiu, pentru ca să-i sfârșească urgia 
Mea pe ei.  

22. Și am făcut aceasta, pentru ca numele Meu să 
nu fie spurcat cu totul înaintea neamurilor, dintre 
care i-am scos pe ei de la ochii lor. 

23. Și am ridicat mâna Mea asupra lor în pustiu 
ca să-i risipesc pe ei între neamuri și să-i împrăștii pe 
ei prin țări, 

24. pentru că dreptățile Mele nu le-au făcut și 
poruncile Mele le-au lepădat și sabaturile Mele le 
spurcau și după gândurile părinților lor erau ochii lor.  
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25. Iar Eu le-am dat lor porunci care nu sunt cele 
bune și dreptăți întru care nu vor trăi întru ele.  

26. Și îi voi pângări pe ei întru darurile lor, în 
trecerea Mea peste tot cel deschizând uterul, pentru 
ca să-i nimicesc pe ei>».   

27. Pentru aceasta, grăiește către casa lui Israil, 
fiule al omului! Și vei zice către ei: «Acestea zice Dom- 
nul: <Până la aceasta M-au urgisit pe Mine părinții 
voștri întru fărădelegile lor, întru care au căzut întru 
Mine.  

28. Și i-am dus pe ei întru pământul, pentru care 
am ridicat mâna Mea ca să li-l dau lor. Și au văzut tot 
dealul cel înalt și tot pomul cel umbros și au jertfit 
acolo dumnezeilor lor și au rânduit acolo miros de 
bună mireasmă și au turnat acolo jertfele de băutură 
ale lor.  

29. Și am zis către ei: "Ce este Avama, încât voi 
intrați acolo?". Și au numit numele său Avama până 
în ziua de astăzi>».  

30. Pentru aceasta, zi către casa lui Israil! «Aces- 
tea zice Domnul: <De vreme ce în fărădelegile părin- 
ților voștri voi vă pângăriți și dinapoia urâciunilor 
voastre voi curviți  

31. și întru pârgile darurilor voastre, în afiero- 
sirile voastre, vă spurcați în toate gândurile voastre 
până în ziua de astăzi, atunci Eu am să vă răspund 
vouă, casa lui Israil? Eu trăiesc, zice Domnul, dacă voi 
fi răspunzându-vă vouă și dacă se va sui în duhul vos- 
tru aceasta.   

32. Și nu va fi în ce chip voi ziceți: "Vom fi ca nea- 
murile și ca semințiile pământului pentru a sluji lem- 
nelor și pietrelor". 
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33. Pentru aceasta, Eu trăiesc, zice Domnul, și cu 
mâna cea tare și cu brațul cel înalt și cu mânie vărsată 
voi împărăți peste voi.  

34. Și vă voi scoate pe voi dintre popoare și vă voi 
primi pe voi din țări, în care ați fost risipiți întru ele, 
cu mâna cea tare și cu brațul cel înalt și cu mânia Mea 
cea vărsată.  

35. Și vă voi duce pe voi întru pustiul popoarelor 
și voi fi judecându-Mă către voi acolo față către față.  

36. Și în ce chip am fost judecat de către părinții 
voștri în pustiul pământului Egiptosului, așa vă voi 
judeca și Eu pe voi, zice Domnul.  

37. Și vă veți petrece voi viața sub toiagul Meu și 
vă voi duce pe voi cu număr.  

38. Și îi voi alege dintre voi pe cei neevlavioși și 
pe cei căzuți, pentru că din pribegia lor îi voi scoate 
pe ei, dar întru pământul lui Israil nu vor intra, și veți 
cunoaște că Eu sunt Domnul>».  

39. Iar voi, casa lui Israil, acestea zice Domnul, 
Domnul: «Îndepărtați fiecare obiceiurile voastre! Iar, 
după acestea, voi vedea dacă voi nu Mă ascultați și 
dacă numele Meu cel sfânt nu-l veți mai spurca cu da- 
rurile voastre și cu obiceiurile voastre.  

40. Pentru că pe muntele Meu cel sfânt, pe mun- 
tele cel înalt», zice Domnul, Domnul, «acolo Îmi vor 
sluji Mie toată casa lui Israil pururea și acolo îi voi 
primi și acolo voi cerceta pârgile voastre și pârgile 
afierosirilor voastre întru toate sfințirile voastre.  

41. Întru miros de bună mireasmă vă voi primi pe 
voi, când am să vă scot Eu pe voi dintre popoare, și 
pentru a vă primi pe voi din țările întru care ați fost 
risipiți întru ele și voi fi sfințit atunci întru voi înaintea 
ochilor popoarelor.  
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42. Și veți cunoaște că Eu sunt Domnul, când am 
să vă duc Eu pe voi întru pământul lui Israil, întru 
pământul întru care am ridicat mâna Mea ca să-l dau 
pe el părinților voștri.  

43. Și vă veți fi aducând aminte acolo de căile 
voastre și de obiceiurile voastre, întru care vă spur- 
cați întru ele, și vă veți bate fețele voastre întru toate 
răutățile voastre.  

44. Și veți cunoaște că Eu sunt Domnul, când am 
să vă fac Eu vouă așa, pentru ca numele Meu să nu fie 
spurcat după căile voastre cele rele și după obiceiurile 
voastre cele stricate»”, zice Domnul.   
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Capitolul 21  
 
 
 

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva 
Temanului și privește împotriva Daromului și pro- 
fețește împotriva dumbrăvii povățuind Naghevul!  

3. Și vei zice dumbrăvii Naghevului: «Ascultă cu- 
vântul Domnului! Acestea zice Domnul, Domnul: 
<Iată, Eu aprind întru tine foc și va mistui din tine tot 
pomul cel verde și tot pomul cel uscat! Și nu va fi 
stinsă văpaia care a fost aprinsă și va fi arzând întru ea 
toată fața de la austru și până la crivăț. 

4. Și va cunoaște tot trupul că Eu sunt Domnul, 
Cel care l-am aprins pe el și nu va fi stins>»”. 

5. Și am zis: „Nicidecum, Doamne, Doamne! Căci 
ei vor zice către mine: «Oare nu parabolă este zicând 
aceasta?!»”.  

6. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi: 

7. „Pentru aceasta, profețește, fiule al omului, și 
întărește-ți fața ta împotriva Ierusalimului și privește 
împotriva celor sfinte ale lor și vei profeți împotriva 
pământului lui Israil!  

8. Și vei zice către pământul lui Israil: «Iată, Eu 
sunt către tine și voi scoate pumnalul Meu din teaca 
sa și voi nimici cu totul din tine pe cel nedrept și pe 
cel fărădelege! 

9. Pentru care voi pierde cu totul din tine pe cel 
nedrept și pe cel fărădelege. Și așa va ieși pumnalul 
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Meu din teaca sa împotriva a tot trupul de la austru și 
până la crivăț.  

10. Și va cunoaște tot trupul că Eu sunt Domnul, 
Cel care am scos pumnalul Meu din teaca sa și nu se 
va mai întoarce la locul său».  

11. Iar tu, fiule al omului, suspină întru zdrobirea 
șalelor tale și întru dureri vei suspina către ochii lor!  

12. Și va fi, dacă or să zică către tine: «Pentru ce 
suspini tu?», că vei zice: «Din cauza vestei! Pentru că 
vine și va fi zdrobită toată inima și toate mâinile vor fi 
slăbănogite și va muri tot trupul și tot duhul și toate 
coapsele vor fi spurcate cu urină. Căci, iată, vine și va 
fi!», zice Domnul, Domnul”.  

13. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

14. „Fiule al omului, profețește! Și vei zice: «Aces- 
tea zice Domnul: <Zi sabia, sabia! Ascute-te și mânie-
te, 

15. pentru ca să înjunghii înjunghieri! Ascute-te, 
pentru ca să fii întru sclipire, pregătită spre slăbă- 
nogire! Înjunghie! Disprețuiește! Leapădă tot pomul! 

16. Și a dat-o pe ea pregătită a o prinde cu mâna 
sa. A fost ascuțită sabia. Este pregătită ca să fie dată ea 
întru mâna străpungând>». 

17. Strigă și jelește-te, fiule al omului, căci aceas- 
ta s-a făcut întru poporul Meu, căci aceasta s-a făcut 
cu toți înaintemergătorii lui Israil! Vor pribegi, căci cu 
sabia a fost întru poporul Meu. Pentru aceasta, ples- 
nește cu mâna ta,   

18. căci a fost îndreptat! Și ce dacă nu va mai fi și 
seminția care a fost lepădată?, zice Domnul, Domnul.  

19. Iar tu, fiule al omului, profețește și plesnește-
ți mâna de mână și îndoiește-ți sabia! Sabia cea de a 
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treia este a răniților, sabia cea mare a răniților. Și îi va 
uimi pe ei,  

20. pentru ca să fie zdrobită inima și să fie în- 
mulțiți cei care sunt slabi în toată poarta lor. Au fost 
dați spre înjunghierile sabiei. A fost pregătită bine 
spre înjunghiere, a fost pregătită bine spre sclipire. 

21. Treci peste! Ascute-te din cele de-a dreapta și 
din cele de-a stânga, acolo unde fața ta are să fie ridi- 
cată!  

22. Iar Eu încă voi bate mâna Mea cu mâna Mea 
și voi îngădui mânia Mea, căci Eu, Domnul, am grăit 
acestea”.   

23. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi: 

24. „Iar tu, fiule al omului, rânduiește-ți ție cele 
două căi, ca să intre sabia împăratului Babilonului! 
Dintr-o țară vor ieși cele două și mâna întru începutul 
căii cetății va fi. La începutul  

25. căii vei rândui să intre sabia în Ravvatul fiilor 
lui Ammon și în Iudea și în Ierusalim, în mijlocul său.  

26. Pentru că va sta împăratul Babilonului în ca- 
lea cea veche, la începutul celor două căi, ca să pre- 
zică prezicere, ca să fiarbă toiagul și să se roage la cele 
cioplite și să cerceteze ficatul pentru prezicere din ce- 
le de-a dreapta sa.  

27. Și s-a făcut prezicerea împotriva Ierusalimu- 
lui: ca să pună gard, ca să deschidă gura cu strigare, ca 
să înalțe glas cu strigare, ca să pună gard cu porțile 
sale și să pună movilă și să zidească mașinile pentru 
săgeți. 

28. Iar el le-a spus acestea lor, ca prezicând pre- 
zicere înaintea lor, și el a fost aducându-și aminte de 
nedreptatea sa, ca să o pomenească pe ea.  
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29. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pen- 
tru că ați pomenit nedreptățile voastre ca să desco- 
periți neevlaviile voastre, pentru ca să se vadă păca- 
tele voastre în toate neevlaviile voastre și în obiceiu- 
rile voastre, în loc de ce ați pomenit, întru acelea veți 
fi prinși». 

30. Iar tu, neevlaviosule, cel fărădelege, înainte- 
mergătorule al lui Israil, căruia îi vine ziua, căruia îi 
vine sfârșitul în vremea nedreptății, 

31. acestea zice Domnul: «Ai luat tiara și ai pus 
cununa ei, dar nu va fi așa. L-ai smerit pe cel înalt și 
pe cel smerit l-ai înălțat.   

32. Însă Eu, nedreptate peste nedreptate o voi 
pune pe ea. Și nici ea nu va fi așa, până ce are să vină 
cui îi este proprie și i-o voi da lui».  

33. Iar tu, fiule al omului, profețește! Și vei zice: 
«Acestea zice Domnul către fiii lui Ammon și către 
ocara lor. Și vei zice: <Sabia, sabia a fost scoasă spre 
înjunghieri și a fost scoasă spre sfârșire. Ridică-te, 
pentru ca să sclipești! 

34. Întru vedenia ta cea deșartă și când ai prezis 
tu cele mincinoase, ai făcut aceasta ca să te dea pe tine 
peste grumajii răniților celor fărădelege, cărora le-a 
venit ziua, cărora le-a venit sfârșitul în vremea ne- 
dreptății.   

35. Întoarce-te, ca să nu poposești în locul acesta, 
în care ai fost născut, căci în însuși pământul tău te 
voi judeca pe tine!  

36. Și voi vărsa asupra ta urgia Mea. Întru focul 
urgiei Mele voi sufla asupra ta și te voi da pe tine întru 
mâinile oamenilor celor barbari, ale celor lucrând stri- 
căciune.  
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37. În foc vei fi mâncare și sângele tău va fi în 
mijlocul pământului tău, iar pomenire nu are să ți se 
facă ție, pentru că Eu, Domnul, am grăit acestea>»”.  
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Capitolul 22  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi: 
2. „Iar tu, fiule al omului, oare vei judeca cetatea 

sângiurilor? Și arată-i ei toate fărădelegile ei!  
3. Și îi vei zice: «Acestea zice Domnul, Domnul: 

<O, cetatea vărsând sângiuri în mijlocul ei, ca să vină 
vremea ei, și făcând gânduri împotriva ei, pentru a se 
spurca pe ea!  

4. Prin sângiurile lor, pe care le-ai vărsat, ai căzut 
și, prin gândurile tale, pe care le făceai, te spurcai. Și 
astfel ai apropiat zilele tale și ai adus vremea anilor 
tăi. Pentru aceasta, te-am dat pe tine spre ocara nea- 
murilor și spre batjocura tuturor țărilor. 

5. Și așa se va petrece cu cei care se apropie de 
tine și cu cei de departe, cu cei îndepărtați de tine. Și 
te vor batjocori pe tine, zicându-ți: "Cea necurată este 
numită și cea multă întru fărădelegi".  

6. Iată, înaintemergătorii casei lui Israil: fiecare 
din ei către cei înrudiți ai săi se amesteca întru tine, 
pentru ca să verse sânge! 

7. Pe tată și pe mamă îi vorbeau de rău întru tine 
și către prozelit se întorceau cu nedreptăți întru tine, 
iar pe cel orfan și pe văduvă îi asupreau întru tine.  

8. Și pe cele sfinte ale Mele le disprețuiau și saba- 
turile Mele le spurcau întru tine.  

9. Oameni tâlhari erau întru tine, pentru ca să 
verse întru tine sânge, iar pe munți mâncau întru tine 
și pe cele nesfinte le făceau în mijlocul tău.  
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10. Rușinea tatălui au descoperit întru tine și, cu 
necurății, pe cel stând deoparte îl smereau întru tine.  

11. Iar fiecare cu femeia aproapelui său nelegiuia 
și fiecare pe nora sa o spurca cu neevlavie și fiecare pe 
sora sa, pe fiica tatălui său, o smerea întru tine.  

12. Daruri luau întru tine, pentru ca să verse sân- 
ge. Dobândă și camătă luau întru tine. Și ai împlinit 
împlinirea celor rele ale tale, cea cu asuprire, iar pe 
Mine M-ai uitat, zice Domnul.  

13. Dar dacă voi lovi mâna Mea de mâna Mea 
asupra cărora le-ai împlinit, asupra cărora le-ai făcut, 
și asupra sângiurilor tale, asupra celor care au fost fă- 
cute în mijlocul tău,  

14. oare va îndura inima ta? Oare vor fi tari 
mâinile tale în zilele în care Eu fac acestea întru tine? 
Pentru că Eu, Domnul, am grăit acestea și voi face 
acestea. 

15. Și te voi risipi pe tine între neamuri și te voi 
împrăștia pe tine întru țări și se va sfârși necurăția ta 
dintru tine. 

16. Și voi moșteni întru tine înaintea ochilor nea- 
murilor și veți cunoaște că Eu sunt Domnul>»”. 

17. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

18. „Fiule al omului, iată, Mi s-au făcut Mie cei 
din casa lui Israil amestecați toți cu aramă și cu fier și 
cu cositor și cu plumb, iar în mijloc este amestecat 
argintul!  

19. Pentru aceasta, zi! «Acestea zice Domnul: 
<Pentru că v-ați făcut toți într-o adunătură, pentru 
aceasta Eu vă primesc pe voi întru mijlocul Ierusali- 
mului, 
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20. precum primește argintul și arama și fierul și 
cositorul și plumbul întru mijlocul cuptorului, ca să 
sufle spre el focul și să se topească. Așa vă voi primi și 
Eu pe voi întru urgia Mea și vă voi aduna și vă voi topi 
pe voi 

21. și voi sufla asupra voastră cu focul urgiei Mele 
și veți fi topiți în mijlocul său. 

22. Căci în ce chip se topește argintul în mijlocul 
cuptorului, așa veți fi topiți și voi în mijlocul său. Și 
veți cunoaște că Eu, Domnul, am vărsat mânia Mea 
asupra voastră>»”. 

23. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi: 

24. „Fiule al omului, zi-i lui: «Tu ești pământul 
care nu se udă și nici ploaia nu a fost peste tine în ziua 
urgiei.  

25. Ai cărui înaintemergători, în mijlocul său, 
sunt ca leii răcnind, apucând prăzi, sufletele mân- 
cându-le cu stăpânire, cinstirile luându-le cu nedrep- 
tate și văduvele tale au fost înmulțite în mijlocul tău. 

26. Și preoții săi au lepădat legea Mea și spurcau 
cele sfinte ale Mele. Între cel Sfânt și cel spurcat nu 
deosebeau și nici între cel necurat și cel curat nu deo- 
sebeau. Și de la sabaturile Mele își ascundeau ochii lor 
și Eu le spurcam în mijlocul lor. 

27. Și stăpânitorii săi, în mijlocul său, erau ca lu- 
pii apucând prăzi, ca să verse sânge, pentru ca să lă- 
comească cu lăcomie. 

28. Iar profeții săi, ungându-i pe ei, vor cădea, vă- 
zând cele deșarte, prezicând cele mincinoase, dar zi- 
cându-le: <Acestea zice Domnul>, iar Domnul nu a 
grăit acestea.  
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29. Pe poporul pământului storcându-l cu ne- 
dreptate și prădând prăzi, pe cel sărac și pe nevoiaș 
asuprindu-i și către prozelit neîntorcându-se cu jude- 
cată.   

30. Și căutam dintre ei om trăind în mod drept și 
care a stat către fața Mea cu totul în vremea pămân- 
tului, ca nu până la sfârșit să-l șterg pe el, și nu am 
aflat.  

31. Și am vărsat asupra lui mânia Mea, am vărsat-
o în focul urgiei Mele, ca să sfârșesc căile lor. De aceea, 
căile lor întru capetele lor le-am dat, zice Domnul, 
Domnul»”!  
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Capitolul 23  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi: 
2. „Fiule al omului, cele două femei erau fiicele 

unei maici 
3. și ele au curvit cu Egiptosul în tinerețea lor. 

Căci acolo au căzut sânii lor, acolo au fost dezvir- 
ginate.  

4. Și numele lor erau Oola, aceasta fiind cea mai 
bătrână, și Ooliva, sora ei. Și ele Mi s-au făcut Mie și 
au născut fii și fiice. Și numele lor sunt acestea: Sama- 
ria este Oola, iar Ierusalimul este Ooliva.  

5. Și a curvit Oola de la Mine și s-a pus peste 
iubiții ei, peste asirieni, peste cei care se apropie de 
ea, 

6. peste cei povățuind, care sunt îmbrăcați în 
veșminte de albastru închis, și care sunt conducători, 
toți tineri aleși, călăreți călărind pe cai.  

7. Și și-a dat curvia ei peste ei, peste toți fiii cei 
aleși ai asirienilor și peste toți peste care s-a pus. Căci 
în toate gândurile ei se spurca.  

8. Și curvia ei cea din Egiptos nu a părăsit-o. Căci 
cu ea dormeau în tinerețea ei și ei au dezvirginat-o pe 
ea și au vărsat curvia lor peste ea.  

9. Pentru aceasta am dat-o pe ea întru mâinile 
iubiților ei, întru mâinile fiilor asirienilor, peste care 
se punea.  

10. Aceștia i-au descoperit rușinea ei, pe fiii și pe 
fiicele ei i le-au luat și pe ea cu sabia au omorât-o. Și 
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astfel s-a făcut ea flecăreală întru femei și prin ea au 
făcut răzbunări întru fiicele ei.   

11. Și a văzut sora ei, Ooliva, și nimicea cu totul 
întinderea ei mai mult decât ea și curvia ei mai mult 
decât curvia surorii sale.  

12. Peste fiii asirienilor a pus povățuitori și con- 
ducători pe cei aproape de ea, îmbrăcați cu cele tivite 
cu purpură, călăreți călărind pe cai, toți tineri aleși. 

13. Și Eu am văzut că a fost spurcată calea cea una 
a celor două.  

14. Și a adăugat la curvia ei! Și a văzut bărbați 
zugrăviți pe zid, chipurile haldeilor zugrăvite cu pe- 
nelul, 

15. aceștia fiind încinși, broderiile fiind peste mij- 
loacele lor și diademele cele colorate fiind pe capetele 
lor, vederea cea întreită a tuturor, asemănarea fiilor 
haldeilor, a pământului părintesc al lor.  

16. Și s-a pus peste ei cu vederea ochilor ei și a 
trimis vestitori către ei întru pământul haldeilor.  

17. Și au venit către ea fiii Babilonului, întru patul 
găzduind, și o spurcau pe ea întru curvia ei. Și a fost 
spurcată cu ei și s-a depărtat sufletul ei de aceștia. 

18. Și a descoperit curvia ei și a descoperit ruși- 
nea ei. Și s-a depărtat sufletul Meu de ea, în ce chip s-
a depărtat sufletul Meu și de sora ei.  

19. «Și ai înmulțit curvia ta, ca să fie pomenite 
zilele tinereții tale, întru care ai curvit în Egiptos.  

20. Și te-ai pus peste haldei, ale cărora erau ca ale 
măgarilor cărnurile lor și cele intime ale cailor erau ca 
cele intime ale lor.  

21. Și ai cercetat fărădelegea tinereții tale, pe care 
o făceai în Egiptos, în locul găzduirii tale, unde au că- 
zut sânii tinereții tale». 
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22. Pentru aceasta, Ooliva, acestea zice Domnul: 
«Iată, Eu îi ridic pe iubiții tăi împotriva ta, de la care 
sufletul Meu s-a depărtat de ei, și îi voi aduce pe ei 
dimprejur împotriva ta! 

23. Îi voi aduce pe fiii Babilonului și pe toți 
haldeii, pe Facud și pe Sue și pe Cue și pe toți fiii asi- 
rienilor împreună cu ei, pe tinerii cei aleși, pe povă- 
țuitori și pe conducători, pe toți cei întreiți și pe cei 
renumiți călărind pe cai.  

24. Și toți vor veni împotriva ta de la miază- 
noapte. Vor veni carele și roțile, împreună cu mulțime 
de popoare, scuturile și pavezele. Și vor pune pază îm- 
potriva ta împrejur. Și voi da înaintea feței lor jude- 
cată și se vor răzbuna pe tine întru judecățile lor. 

25. Și voi da râvna Mea întru tine și ei vor face cu 
tine cu urgie de mânie. Nasul tău și urechile tale le vor 
tăia și pe cei rămași ai tăi cu sabia îi vor doborî. 
Aceștia pe fiii tăi și pe fiicele tale îi vor lua și pe cei ră- 
mași ai tăi focul îi va mistui. 

26. Și te vor dezbrăca pe tine de veșmântul tău și 
îți vor lua ție vasele laudei tale. 

27. Și voi întoarce neevlaviile tale de la tine, cât 
și curvia ta din pământul Egiptosului. Și nu ai să-ți ri- 
dici ochii tăi peste ei, iar de Egiptos nu ai să-ți mai 
aduci aminte».    

28. Pentru că, acestea zice Domnul, Domnul: 
«Iată, Eu te dau pe tine întru mâinile celor care te 
urăsc pe tine, de la care s-a depărtat sufletul Meu de 
la ei! 

29. Și vor face cu tine cu ură și vor lua toate 
trudele și ostenelile tale. Și vei fi despuiată și ruși- 
nându-te. Și va fi descoperită rușinea curviei tale și 
neevlavia ta și curvia ta.  
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30. Și ți s-au făcut ție acestea, pentru când 
curveai tu dinapoia neamurilor și te spurcai cu gându- 
rile lor. 

31. În calea surorii tale ai mers și voi da potirul ei 
întru mâinile tale».  

32. Acestea zice Domnul: «Potirul surorii tale îl 
vei bea, pe cel adânc și larg, sporind mereu să se îm- 
plinească. 

33. De beție și de slăbiciune vei fi umplută. Și el 
va fi potirul stingerii, potirul surorii tale Samaria,  

34. și îl vei bea pe el. Iar praznicele și lunile cele 
noi ale ei le voi întoarce, pentru că Eu am grăit aces- 
tea», zice Domnul.  

35. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pentru 
că ai uitat de Mine și M-ai aruncat pe Mine dinapoia 
trupului tău, ia și tu acum după neevlavia ta și după 
curvia ta!»”.  

36. Și Domnul a zis către mine: „Fiule al omului, 
oare nu le vei judeca pe Oola și pe Ooliva și nu le vei 
vesti lor fărădelegile lor?  

37. Căci preacurveau, iar sângele era în mâinile 
lor. În gândurile lor preacurveau, iar pe copiii lor, pe 
care Mi i-au născut Mie, pe aceștia și-i treceau lor prin 
foc. 

38. Până și pe acestea Mi le-au făcut Mie: pe cele 
sfinte ale Mele le spurcau și sabaturile Mele le pângă- 
reau.  

39. Și când erau ei a înjunghia pe copiii lor ido- 
lilor lor și atunci intrau întru cele sfinte ale Mele, 
pentru a le pângări pe ele, pentru că așa făceau în mij- 
locul casei Mele.  

40. Și pentru că, bărbaților venind de departe, 
cărora trimiși au trimis către ei, și, totodată, venind 
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ei, îndată te scăldai și îți vopseai ochii tăi și te îm- 
podobeai cu podoabă  

41. și ședeai pe pat întins. Și masa era împo- 
dobită înaintea feței ei, iar din tămâia Mea și din 
uleiul Meu se veseleau cu ei  

42. și glas de armonie le dădeau înapoi. Și vor- 
beau către bărbații, din mulțimea oamenilor venind 
din pustiu, și le dădeau brățări la mâinile lor și cunună 
de laudă pe capetele lor.  

43. Și am zis: «Oare nu întru acestea preacur- 
vesc? Și acestea sunt faptele curvei și ea a curvit». 

44. Și mergeau către ea, în ce fel merg ei către 
femeia curvă. Și așa intrau către Oola și către Ooliva, 
ca să facă cu ele fărădelege. 

45. Dar, bărbații cei drepți, ei se vor răzbuna pe 
ele cu răzbunarea preacurvarei și cu răzbunarea sân- 
gelui, căci preacurvare sunt, iar sângele este întru 
mâinile lor”. 

46. Și acestea zice Domnul, Domnul: „Du-i pe ei 
mulțime și dă întru ele tulburare și stricare! 

47. Și aruncă în ele cu mulțime de pietre și stră- 
punge-le pe ele cu săbiile lor! Pe fiii lor și pe fiicele lor 
le vor omorî, iar casele lor le vor arde.  

48. Și voi întoarce neevlavia de pe pământ. Și vor 
fi certate toate femeile și nu vor mai face după neevla- 
viile lor.  

49. Și va fi dată neevlavia lor asupra voastră și 
păcatele gândurilor lor le veți lua și veți cunoaște că 
Eu sunt Domnul”.  
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Capitolul 24  
 
 

 
1. Și cuvântul Domnului a fost către mine în anul 

al 9-lea, în luna a 10-a, în ziua a 10-a a lunii, zicându-
mi:  

2. „Fiule al omului, scrie-ți ție însuți întru zi, 
începând din ziua aceasta, din care s-a odihnit împă- 
ratul Babilonului în Ierusalim, începând din ziua de 
astăzi!  

3. Și zi parabolă împotriva casei amărând! Și vei 
zice așa către ei: «Acestea zice Domnul: <Pregătește 
căldarea și varsă apă întru ea!  

4. Și aruncă întru ea despicăturile, toată despică- 
tura cea bună: piciorul și umărul tăiate de pe oase, 

5. luate din dobitoacele cele alese, și arde oasele 
dedesubtul lor! Și a fiert, a fiert...Și au fost fierte oasele 
ei în mijlocul ei>».  

6. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «O, 
cetatea sângiurilor, căldarea în care este rugina întru 
ea, și rugina nu a ieșit din ea! Pentru mădularul ei a 
fost scoasă, pentru că nu a căzut peste ea sorțul,  

7. căci sângele ei este în mijlocul ei. Pe piatră 
netedă l-am rânduit pe el și nu l-am vărsat pe el pe pă- 
mânt, ca să-l acopere pe el pământul.  

8. Și aceasta am făcut-o, pentru ca să se suie mâ- 
nie și, întru răzbunare, să se răzbune. Și am dat sân- 
gele ei pe piatră netedă, ca să nu fie acoperit el».  

9. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Și Eu 
voi mări tăciunele  
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10. și voi înmulți lemnele și voi aprinde focul, 
pentru ca să se topească cărnurile și să se împuțineze 
zeama.  

11. Și are să stea pe cărbuni, pentru ca să fiarbă și 
să se înfierbânte arama ei. Și are să fie topită necurăția 
ei în mijlocul ei și are să se sfârșească rugina ei.  

12. Dar nu are să iasă din ea rugina ei cea multă 
și de aceea va fi rușinată rugina ei.  

13. Pentru că tu te spurcai...Și de ce încă nu ai să 
te curățești, până ce voi umple mânia Mea?  

14. Eu, Domnul, am grăit: <Și va veni și voi face. 
Nu voi deosebi și nici nu voi milui. După căile tale și 
după gândurile tale te voi judeca pe tine>, zice Dom- 
nul. <Pentru aceea, Eu te voi judeca pe tine după 
sângiurile tale și după gândurile tale te voi judeca pe 
tine, pe tine cea necurată, cea renumită și cea multă 
în a amărî>»”.  

15. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:   

16. „Fiule al omului, iată, Eu iau de la tine poftele 
ochilor tăi cu rânduială și nu ai să fii jelit și nici nu ai 
să fii plâns!  

17. Suspinul sângelui este plânsul mijlocului. Nu 
va fi părul tău împletit peste tine și nici sandalele tale 
în picioarele tale. Nu ai să fii mângâiat cu buzele lor și 
pâinea oamenilor nu ai să mănânci”.  

18. Și am grăit către popor dis-de-dimineață, în 
ce chip mi-a poruncit mie Domnul, iar femeia mea a 
murit seara. Dar, dis-de-dimineață, eu am făcut în ce 
chip mi-a poruncit mie Domnul.  

19. Și poporul a zis către mine: „Oare nu ne vei 
vesti nouă, ce sunt acestea, pe care tu le faci?”.  
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20. Iar eu am zis către ei: „Cuvântul Domnului a 
fost către mine, zicându-mi:  

21. «Zi către casa lui Israil! <Acestea zice Dom- 
nul: "Iată, Eu spurc cele sfinte ale Mele pentru obrăz- 
nicia tăriei voastre, pentru poftele ochilor voștri și 
pentru care ei cruță sufletele voastre! Iar fiii voștri și 
fiicele voastre, pe care i-ați părăsit, în sabie vor cădea. 

22. Și veți face în ce chip am făcut: de gura lor nu 
veți fi mângâiați, iar pâinea oamenilor nu o veți mân- 
ca. 

23. Și perii voștri vor fi pe capul vostru, iar san- 
dalele voastre vor fi în picioarele voastre. Și nici nu 
aveți să jeliți și nici nu aveți să plângeți. Și vă veți topi 
în nedreptățile voastre și veți mângâia fiecare pe fra- 
tele său. 

24. Iar Iezechiil vă va fi vouă întru minune și 
după toate câte a făcut veți face, când are să vină 
acestea, și veți cunoaște că Eu sunt Domnul">»”. 

25. „Iar tu, fiule al omului, oare nu în ziua aceea 
– când iau tăria de la ei, înălțarea laudei lor, poftele 
ochilor lor și înălțarea sufletelor lor, pe fiii lor și pe 
fiicele lor –,  

26. oare nu în acea zi va veni către tine cel care 
se mântuie, ca să-ți vestească ție întru urechile tale? 

27. În acea zi va fi deschisă gura ta către cel care 
se mântuie și vei grăi și nu o să mai fii surd. Și le vei fi 
lor întru minune și vor cunoaște că Eu sunt Domnul”.  
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Capitolul 25  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicân- 

du-mi:  
2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva 

fiilor lui Ammon și profețește împotriva lor!  
3. Și vei zice fiilor lui Ammon: «Auziți cuvântul 

Domnului! Acestea zice Domnul: <Pentru că ați fost 
bucurați pentru cele sfinte ale Mele, că au fost pân- 
gărite, și pentru pământul lui Israil, că a fost stins, și 
pentru casa lui Iudas, că au fost duși întru robie, 

4. pentru aceasta, iată, Eu vă dau pe voi fiilor lui 
Chedem spre moștenire! Și se vor sălășlui cu bunurile 
lor întru tine și vor da întru tine corturile lor. Ei vor 
mânca roadele tale și ei vor bea grăsimea ta.  

5. Și voi da cetatea lui Ammon spre a fi pășuni 
ale cămilelor și pe fiii lui Ammon spre a moșteni pă- 
șunea oilor și veți cunoaște că Eu sunt Domnul>». 

6. Pentru că acestea zice Domnul: «Pentru că ai 
bătut cu mâna ta și ai lovit cu piciorul tău și te-ai 
veselit din tot sufletul tău pentru pământul lui Israil, 

7. pentru aceasta voi întinde mâna Mea împo- 
triva ta și te voi da pe tine spre pradă la neamuri și te 
voi nimici cu totul pe tine dintre popoare și te voi 
pierde pe tine dintre țări cu pieire și vei cunoaște că 
Eu sunt Domnul». 

8. Acestea zice Domnul: «Pentru că a zis Moab: 
<Iată, în ce fel sunt toate neamurile, așa este și casa 
lui Israil și a lui Iudas!>, 
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9. pentru aceasta, iată, Eu slăbesc umărul lui 
Moab de la cetățile vârfurilor sale, pământul cel ales, 
casa lui Asimut, pe cea de deasupra izvorului, a cetății 
celei de pe malul mării!  

10. Fiilor lui Chedem peste fiii lui Ammon i-am 
dat pe ei spre moștenire, pentru ca să nu fie pome- 
nirea fiilor lui Ammon,  

11. iar întru Moab voi face răzbunare și vor cu- 
noaște că Eu sunt Domnul». 

12. Acestea zice Domnul: «Pentru că Idumea a 
făcut răzbunare întru casa lui Iudas, atunci când a fost 
să se răzbune pe ei, și au ținut minte și s-au răzbunat 
cu dreptate, 

13. pentru aceasta, acestea zice Domnul: Și voi 
întinde mâna Mea împotriva Idumeii și voi nimici cu 
totul din ea om și dobitoc. Și o voi face pe ea pustie și, 
începând de la Teman, prigonindu-se aceștia, întru 
sabie vor cădea.  

14. Și voi da răzbunarea Mea împotriva Idumeii 
în mâna poporului Meu, a lui Israil, și vor face întru 
Idumea după urgia Mea și după mânia Mea, și vor 
cunoaște atunci răzbunarea Mea», zice Domnul.  

15. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pentru 
că cei străini au făcut cu răzbunare și au ridicat răzbu- 
nare, bucurându-se din suflet pentru aceasta, ca să fie 
șterși până în veac, 

16. pentru aceasta, acestea zice Domnul: Iată, Eu 
voi întinde mâna Mea împotriva celor străini și voi 
nimici cu totul pe cretani și îi voi pierde pe cei rămași, 
pe cei care locuiesc pe malul mării! 

17. Și voi face întru ei răzbunare mare și vor cu- 
noaște că Eu sunt Domnul, când am să dau răzbu- 
narea Mea asupra lor»”.   
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Capitolul 26  
 
 

1. Și a fost în anul al 11-lea, în una a lunii, a fost 
cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:  

2. „Fiule al omului, pentru ce a zis Sor împotriva 
Ierusalimului: «Bine s-a făcut, a fost zdrobită, au pie- 
rit neamurile din ea, a fost întoarsă către mine, ceta- 
tea cea plină a fost pustiită!»? 

3. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Iată, Eu 
sunt împotriva ta, Sorule, și voi aduce împotriva ta 
neamuri multe, precum se suie marea cu valurile ei!  

4. Și vor doborî zidurile Sorului și vor doborî 
turnurile tale și voi împrăștia țărâna ei de la ea și o voi 
da pe ea întru piatră netedă.  

5. Uscarea năvoadelor va fi în mijlocul mării, căci 
Eu am grăit aceasta», zice Domnul, «și ea va fi spre 
prada neamurilor. 

6. Iar acelea, fiicele ei, în câmp, cu sabia, vor fi 
omorâte și ei vor cunoaște că Eu sunt Domnul».  

7. Căci acestea zice Domnul: «Iată, Eu aduc peste 
tine, Sorule, pe Nabuhodonosor, pe împăratul Babilo- 
nului, pe cel de la miazănoapte! Acesta este împăratul 
împăraților, venind cu cai și care și călăreți și cu 
adunarea de neamuri cea foarte multă. 

8. Acesta pe acelea, pe fiicele tale, în câmp, cu 
sabia, le va omorî și va da împotriva ta strajă și va zidi 
împrejurul tău și va face împotriva ta întăritură îm- 
prejur și loc împrejur de arme, iar sulițele sale împo- 
triva ta le va da. 

9. Căci zidurile tale și turnurile tale le va doborî 
cu săbiile sale. 
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10. De la mulțimea cailor săi te va acoperi pe tine 
praful lor și de la glasul călăreților săi și ale roților 
carelor sale vor fi clătinate zidurile tale, intrând el 
prin porțile tale precum cel care intră întru cetate ve- 
nind de la câmp.  

11. În copitele cailor săi, aceia vor călca toate cele 
largi ale tale, pe poporul tău cu sabia îl va omorî și în- 
crederea tăriei tale la pământ o va doborî.  

12. Și va prăda puterea ta și te va jefui de averile 
tale și va doborî zidurile tale și casele tale cele poftite 
le va dărâma, iar pietrele tale și lemnele tale și țărâna 
ta în mijlocul mării le va arunca. 

13. Și va nimici mulțimea muzicanților tăi, iar 
glasul psaltirioanelor tale nu are încă să se mai audă.  

14. Și te voi da pe tine întru piatră netedă, us- 
carea năvoadelor vei fi și nu ai să mai fi zidită încă, 
căci Eu am grăit acestea», zice Domnul.  

15. Pentru că acestea zice lui Sor Domnul, Dom- 
nul: «Oare nu din glasul căderii tale – când a fost să 
suspini pentru cei răniți, când a fost să se scoată sabia 
în mijlocul tău –, se vor fi clătinat insulele?  

16. Și vor coborî de pe tronurile lor toți stăpâ- 
nitorii dintre neamurile mării și își vor lua mitrele de 
pe capetele lor și veșmântul lor cel felurit îl vor dez- 
brăca și în extaz se vor uimi. Și pe pământ vor ședea 
și vor fi temându-se de pieirea lor și vor suspina pen- 
tru tine.  

17. Și vor lua pentru tine plâns și îți vor zice ție: 
<Cum ai fost nimicită din mare, cetatea cea vrednică 
de laudă, cea care ți-ai dat frica ta tuturor celor care 
locuiesc întru tine?!>. 

18. Și insulele vor fi temându-se din ziua căderii 
tale».   
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19. Căci acestea zice Domnul, Domnul: «Când 
am să te dau pe tine cetate pustiită, precum cetățile 
care nu vor fi locuite? Când Eu am să aduc asupra ta 
abisul și are să te acopere pe tine apa cea multă.  

20. Și te voi coborî pe tine către cei care se co- 
boară întru groapă, către poporul veacului, și te voi 
locui pe tine întru adâncurile pământului, ca pustiul 
cel veșnic, împreună cu cei care se coboară întru groa- 
pă, pentru ca să nu locuiești și nici să te ridici pe pă- 
mântul vieții.  

21. Întru pieire te voi da și nu vei mai fi încă întru 
veac», zice Domnul, Domnul”.  
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Capitolul 27  
 

 
 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Fiule al omului, ia plângere împotriva So- 

rului!  
3. Și vei zice Sorului, celei care locuiește la intra- 

rea mării, la piața popoarelor dinspre insulele cele 
multe: «Domnul zice acestea Sorului: <Tu ai zis: "Eu 
mi-am pus mie însămi împrejur frumusețea mea". 

4. Însă fiii tăi ți-au pus ție împrejur frumusețea 
ta în inima mării lui Veelim.  

5. Cedrul cel din Sanir ți-a fost zidit ție, iar scân- 
durile din blăni de chiparos, cele din Libanos, au fost 
luate ca să ți se facă ție catarge de brad.  

6. Din Vasanitis au făcut vâslele tale, pe cele sfin- 
te ale tale le-au făcut din fildeș și casele cele dum- 
brăvoase din insulele Hettiinilor. 

7. Visonul cel cu felurime, cel din Egiptos, ți s-a 
făcut ție așternutul, ca să ți se pună ție slavă împrejur 
și să te îmbrace pe tine în hiacint și în porfiră din 
insulele Elise. Și așa s-au făcut acoperămintele tale.  

8. Iar stăpânitorii tăi, cei care locuiesc Sidonul, 
cât și aradii, s-au făcut vâslașii tăi, pe când cei înțe- 
lepți ai tăi, Sorule, cei care erau întru tine, aceștia sunt 
cârmacii tăi.  

9. Cei mai bătrâni ai Scripturilor și cei înțelepți 
ai lor care erau întru tine, aceștia întăreau sfatul tău. 
Iar toate corăbiile mării și vâslașii lor ți s-au făcut ție 
la apusurile apusurilor.  
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10. Perșii și lidienii și libienii erau întru puterea 
ta, erau oamenii, războinicii tăi. Iar scuturile și căștile 
le-au spânzurat întru tine, căci ei ți-au dat slava ta.  

11. Fiii aradiilor și puterea ta erau pe zidurile tale, 
paznicii erau în turnurile tale, iar tolbele lor le-au 
spânzurat la atacurile lor împrejur, căci ei au desăvâr- 
șit frumusețea ta.  

12. Cartaginezii, negustorii tăi, din mulțimea a 
toată tăria ta, argint și aur și fier și cositor și plumb au 
adus pe piața ta.  

13. Grecia și cea întreagă și cele care sunt întinse, 
acestea îți negustoreau ție, iar cu sufletele oamenilor 
și cu vasele cele de aramă au dat comerțul tău.  

14. Din casa lui Tergama, cai și călăreți au dat 
pentru piața ta.  

15. Fiii rodionilor, negustorii tăi din insule, au 
înmulțit comerțul tău cu dinții cei de fildeși și celor 
care le aduceau le dădeai plățile tale,  

16. iar oamenii comerțului tău, din mulțimea cea 
amestecată a ta, mir și broderii din Tarsis și din Ramot 
și din Horhor au dat pentru piața ta. 

17. Iudasul și fiii lui Israil, aceștia sunt negustorii 
tăi, ocupându-se cu vânzarea de grâu și de miruri și 
de casia și de mierea cea dintâi și de ulei și de rășină, 
pe care le-au dat spre cel amestecat al tău.  

18. Damascosul este negustorul tău din mulți- 
mea a toată puterea ta. El ți-a adus vinul de Helvon și 
lânurile de Milet.  

19. Iar vin întru piața ta ți-au adus din Asil. Fierul 
lucrat și roțile sunt întru cel amestecat al tău.  

20. Dedan este unul dintre negustorii tăi și cu 
dobitoacele cele alese vine spre carele tale.  
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21. Arabia și toți stăpânitorii Chidarului: și aceș- 
tia sunt negustorii tăi, iar de la ei, prin mâna ta, vin 
cămile și berbeci și miei, cu care negustoresc pentru 
tine.  

22. Negustorii din Sava și din Ragma, și aceștia 
sunt negustorii tăi: cu mirodeniile cele dintâi și cu 
pietrele cele bune și cu aur au dat pentru piața ta.  

23. Harranul și Hannaul, și aceștia sunt negus- 
torii tăi, dar și Assurul și Harmanul sunt negustorii 
tăi,  

24. făcând comerț cu hiacint și cu odoarele cele 
alese, care sunt legate cu funii și cu cele de chiparos.  

25. Vin corăbiile, iar în ele sunt cartaginezii, 
negustorii tăi, venind cu mulțime în cel amestecat al 
tău. Și ai fost săturat și ai fost îngreuiat foarte în inima 
mării. 

26. În apa cea multă te duceau pe tine vâslașii tăi, 
iar vântul austrului te-a zdrobit pe tine în inima mării.     

27. Și ei erau puterile tale și plata ta și cei ames- 
tecați ai tăi și vâslașii tăi și cârmacii tăi și sfătuitorii tăi 
și cei amestecați ai tăi din cei amestecați ai tăi și toți 
oamenii cei războinici ai tăi, cei care sunt întru tine, 
și toată adunarea ta, cea care este în mijlocul tău. Și ei 
vor cădea în inima mării în ziua căderii tale. 

28. La glasul strigării tale, cârmacii tăi cu frică 
vor fi înfricoșați  

29. și vor coborî din corăbii toți vâslașii tăi și co- 
răbierii, iar căpitanii mării pe pământ vor sta.  

30. Și te vor jeli pe tine cu glasul lor și vor striga 
cu amar și pământ vor pune pe capul lor și cenușă vor 
împrăștia dedesubtul lor.  

31. 
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32. Și fiii lor vor lua pentru tine plângere și îți vor 
face ție plângere.  

33. Cât de mare este acea plată, pe care ai aflat-o 
de la mare? Umplut-ai neamurile din mulțimea ta și 
din cel amestecat al tău i-ai îmbogățit pe toți împăra- 
ții pământului.  

34. Acum ai fost zdrobită în mare, în apa cea 
adâncă, iar cel amestecat al tău și toată adunarea ta în 
mijlocul tău au căzut. Toți vâslașii tăi,  

35. toți cei care locuiesc insulele, s-au întristat 
pentru tine și împărații lor cu extaz s-au uimit și a 
plâns fața lor. 

36. Negustorii dintre neamuri te-au șuierat pe 
tine, pentru că pieire te-ai făcut și nu vei mai fi întru 
veac>»”.   
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Capitolul 28 
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Iar tu, fiule al omului, zi stăpânitorului Tiro- 

sului! «Acestea zice Domnul: <Pentru că a fost 
înălțată inima ta și ai zis: "Dumnezeu sunt eu și în 
locașul lui Dumnezeu am locuit în inima mării", Eu îți 
zic ție: Dar tu ești om și nu Dumnezeu și ți-ai dat 
inima ta ca inima lui Dumnezeu. 

3. Oare ești tu mai înțelept decât Daniil? Oare nu 
cei înțelepți te-au învățat pe tine cu știința lor?  

4. Oare cu știința ta sau cu mintea ta ți-ai făcut 
ție însuți putere și aur și argint în vistieriile tale?  

5. Oare cu știința ta cea multă și cu comerțul tău 
ai înmulțit puterea ta? A fost înălțată inima ta cu 
puterea ta?>».    

6. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Fiindcă 
ți-ai dat inima ta ca inima lui Dumnezeu, 

7. pentru aceasta, iată, Eu îi aduc împotriva ta pe 
răufăcătorii cei străini dintre neamuri și ei își vor goli 
săbiile lor asupra ta și asupra frumuseții științei tale și 
vor împrăștia frumusețea ta spre pieire! 

8. Și te vor coborî pe tine și vei muri cu moartea 
răniților în inima mării.  

9. Iar atunci, oare, nu zicând, vei zice: <Dumne- 
zeu sunt eu>, înaintea celor care te ucid pe tine? Dar 
tu ești om și nu Dumnezeu! Și în mulțimea  
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10. celor netăiați împrejur vei pieri, în mâinile 
celor străini, căci Eu am grăit aceasta»”, zice Dom- 
nul. 

11. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi: 

12. „Fiule al omului, ia plângere asupra stăpâni- 
torului Tirosului și zi-i lui! «Acestea zice Domnul, 
Domnul: <Tu ești pecetea asemănării și cununa fru- 
museții. 

13. Întru desfătarea Paradisului lui Dumnezeu ai 
fost născut și cu toată piatra cea bună te-ai legat: cu 
sardiu și cu topaz și cu smarald și cu antrax și cu safir 
și cu jasp și cu argint și cu aur și cu liguria și cu agat 
și cu ametist și cu crisolit și cu beril și cu onix. Și de 
aur ai umplut vistieriile tale și hambarele tale dintru 
tine, din care zi ai fost tu zidit.  

14. Cu Heruv te-am pus pe tine în muntele cel 
sfânt al lui Dumnezeu, căci ai fost născut în mijlocul 
pietrelor celor de foc.  

15. Tu ai fost născut fără de prihană în zilele tale, 
din care zi ai fost tu zidit și până ce nedreptățile au 
fost aflate întru tine.  

16. Din mulțimea comerțului tău ți-ai umplut 
cămările tale de fărădelege și ai păcătuit și ai fost rănit 
de la muntele lui Dumnezeu și te-a adus pe tine Heru- 
vul din mijlocul pietrelor celor de foc. 

17. Înălțatu-s-a inima ta întru frumusețea ta, stri- 
catu-s-a cunoașterea ta împreună cu frumusețea ta. 
Iar pentru mulțimea păcatelor tale pe pământ te-am 
lepădat pe tine și înaintea împăraților te-am dat pe 
tine să fii rușinat.      

18. Pentru mulțimea păcatelor tale și a nedrep- 
tăților comerțului tău ai spurcat templele tale. Și voi 
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scoate foc din mijlocul tău, acesta te va mistui pe tine 
și te voi da pe tine întru cenușă pe pământul tău, 
înaintea tuturor celor care te văd pe tine  

19. și toți cei care se apropie de tine dintre nea- 
muri se vor mâhni pentru tine. Pieire te-ai făcut și nu 
vei mai fi încă întru veac>»”.    

20. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi: 

21. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva 
Sidonului și profețește împotriva lui  

22. și zi! «Acestea zice Domnul: <Iată, Eu sunt 
împotriva ta, Sidonule, și voi fi slăvit întru tine! Și vei 
cunoaște că Eu sunt Domnul, când Eu am să fac întru 
tine judecăți și când voi fi sfințit întru tine. 

23. Sângele și moartea vor fi întru cele largi ale 
tale și vor cădea, împrejurul tău, cei care au fost răniți 
cu săbiile întru tine și vor cunoaște că Eu sunt Dom- 
nul.  

24. Și nu vor mai fi casei lui Israil țepușa de amă- 
răciune și ghimpele de durere de la toți cei dim- 
prejurul lor, de la cei care i-au necinstit pe ei, și vor 
cunoaște că Eu sunt Domnul>».  

25. «Acestea zice Domnul, Domnul: <Și îl voi 
aduna pe Israil din neamurile în care au fost împrăș- 
tiați acolo și voi fi sfințit întru ei înaintea popoarelor 
și a neamurilor. Și vor locui pe pământul lor, pe care i 
l-am dat robului Meu, lui Iacov,  

26. și vor locui pe el cu nădejde. Și vor zidi case 
și vor sădi vii și vor locui cu nădejde, când Eu voi face 
judecată cu toți cei care i-au necinstit pe ei, cu cei 
dimprejurul lor, și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul lor și Dumnezeul părinților lor>»”.  
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 Capitolul 29  
 
 

 
1. În anul al 10-lea, în luna a 10-a, în una a lunii, a 

fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:  
2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva 

lui Farao, împăratul Egiptosului, și profețește împo- 
triva lui și împotriva a tot Egiptosul  

3. și zi! «Acestea zice Domnul: <Iată, Eu sunt îm- 
potriva lui Farao, a balaurului celui mare, a celui care 
șade în mijlocul râurilor sale, a celui care zice: "Ale 
mele sunt râurile și eu le-am făcut pe ele"! 

4. Iar Eu voi da lațuri întru fălcile tale și voi lipi 
peștii râului tău către aripile tale și te voi scoate pe 
tine din mijlocul râului tău și pe toți peștii râului tău. 

5. Și te voi doborî pe tine în grabă și pe toți peștii 
râului tău. Peste fața câmpului vei cădea și nu ai să fii 
adunat și nici nu ai să fii îmbrăcat. Căci fiarelor pă- 
mântului și păsărilor cerului te-am dat pe tine spre 
mâncare. 

6. Și vor cunoaște toți cei care locuiesc în Egiptos 
că Eu sunt Domnul, pentru că toiagul cel de trestie ai 
fost făcut casei lui Israil.  

7. Când s-au apucat de tine cu mâna lor, tu ai fost 
frânt, iar când a biruit împotriva lor cu toată mâna și 
când s-au odihnit asupra ta, tu ai fost zdrobit și le-ai 
sfărâmat lor tot mijlocul>». 

8. «Pentru aceasta, acestea zice Domnul: <Iată, 
Eu aduc împotriva ta sabie și voi pierde de la tine oa- 
meni și dobitoace! 
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9. Și pământul Egiptosului va fi pieire și pustiu și 
vor cunoaște că Eu sunt Domnul. Pentru că tu erai cel 
care ziceai: "Râurile sunt ale mele și eu le-am făcut pe 
ele".  

10. Pentru aceasta, iată, Eu sunt împotriva ta și 
împotriva tuturor râurilor tale! Și voi da pământul 
Egiptosului spre pustiu și spre sabie și spre pieire, de 
la Magdolos și Siini și până la hotarele etiopienilor.  

11. Nu are să treacă prin el piciorul de om și nici 
piciorul de dobitoc nu are să treacă prin el și nu va fi 
locuit timp de 40 de ani.  

12. Și voi da pământul lui spre pieire în mijlocul 
pământului celui care a fost pustiit, iar cetățile sale, în 
mijlocul cetăților celor care au fost pustiite, vor fi 
timp de 40 de ani. Și voi risipi Egiptosul între nea- 
muri și îi voi vântura pe ei întru țări>».  

13. «Căci acestea zice Domnul: <După cei 40 de 
ani îi voi aduna pe egipteni dintre neamuri, de unde 
ei au fost risipiți acolo,   

14. și voi întoarce robia egiptenilor. Și îi voi locui 
pe ei în pământul Paturis, în pământul de unde au fost 
luați, și aceasta va fi începătura cea smerită.  

15. Și, mai mult decât toate începăturile, nu are 
să fie înălțată încă împotriva neamurilor. Și împu- 
ținați pe ei îi voi face, pentru a nu fi ei mai mulți între 
neamuri.  

16. Și nu vor mai fi casei lui Israil spre nădejdea 
pomenind fărădelegea, când ar dori ei să urmeze 
dinapoia lor, și vor cunoaște că Eu sunt Domnul>»”.  

17. Și când a fost în cel de al 27-lea an, întru una 
a lunii celei dintâi, a fost cuvântul Domnului către 
mine, zicându-mi:  
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18. „Fiule al omului, Nabuhodonosor, împăratul 
Babilonului, l-a înrobit prin tăria sa, cu robie mare, pe 
Tiros. Tot capul l-a făcut pleșuv și tot umărul fleș- 
căindu-l. Iar răsplata nu i-a fost făcută lui și nici pu- 
terii sale care a luptat împotriva Tirosului și nici robiei 
care i-au slujit împotriva lui.  

19. De aceea, acestea zice Domnul, Domnul: «Ia- 
tă, îi dau lui Nabuhodonosor, împăratului Babilo- 
nului, pământul Egiptosului! Și va ieși să prade prada 
sa și va prăda prăzile sale și va fi plata puterii sale.  

20. Pentru slujirea sa, pe care a slujit-o împotriva 
Tirosului, i-am dat lui pământul Egiptosului». Căci 
acestea zice Domnul, Domnul:  

21. «În ziua aceea se va ridica cornul la toată casa 
lui Israil și ție îți voi da gură deschisă în mijlocul lor și 
vor cunoaște că Eu sunt Domnul»”.  

 
 
   
 

  

97



Capitolul 30  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Fiule al omului, profețește și zi! «Acestea zice 

Domnul: <O! O, ziua aceea!... 
3. Căci aproape este ziua Domnului, iar ziua 

aceea va fi sfârșitul neamurilor.  
4. Și va veni sabia asupra egiptenilor și va fi tul- 

burarea în Etiopia și vor cădea cei care au fost răniți 
în Egiptos și vor cădea împreună temeliile sale.  

5. Persanii și cretanii și lidienii și libienii și toți 
cei amestecați și fiii făgăduinței Mele prin sabie vor 
cădea întru el.  

6. Și vor cădea reazemele Egiptosului și se va 
coborî semeția tăriei sale de la Magdolos până la Siini. 
Și prin sabie vor cădea întru el>, zice Domnul.  

7. <Și va fi pustiit în mijlocul țărilor care au fost 
pustiite, iar cetățile lor vor fi în mijlocul cetăților care 
au fost pustiite.  

8. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, când am 
să dau foc asupra Egiptosului și are să fie zdrobiți toți 
cei care îi ajută lui.  

9. În ziua aceea vor ieși Îngerii, sârguindu-se să 
stingă Etiopia. Și va fi tulburarea întru ei, în ziua Egip- 
tosului, căci, iată, ziua aceasta vine!>».  

10. «Acestea zice Domnul, Domnul: <Și voi pier- 
de mulțimea egiptenilor prin mâna lui Nabuhodo- 
nosor, a împăratului Babilonului, 
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11. prin mâna lui și a poporului său, care sunt 
făcătorii de rele dintre neamuri, cei care au fost trimiși 
să piardă pământul. Și vor goli toate săbiile lor asupra 
Egiptosului și va fi umplut pământul de răniți. 

12. Și le voi da râurile lor pustiite și voi pierde pă- 
mântul și plinirea lui în mâinile celor străini. Căci Eu, 
Domnul, am grăit acestea>».  

13. Căci acestea zice Domnul, Domnul: «Și îi voi 
pierde pe oamenii cei mari din Memfis și pe stă- 
pânitorii din pământul Egiptosului și ei nu vor mai fi 
încă. 

14. Și voi pierde pământul Paturis și voi da foc 
peste Tanis și voi face răzbunare în Diospolis.  

15. Și voi vărsa mânia Mea asupra Saisului, asu- 
pra tăriei Egiptosului, și voi pierde mulțimea Memfi- 
sului.  

16. Și voi da foc peste Egiptos și cu tulburare va 
fi tulburat Siini și în Diospolis va fi prădarea și vor fi 
vărsate apele.  

17. Tinerii cetății soarelui și cei ai Vuvastosului 
prin sabie vor cădea, iar femeile lor în robie vor mer- 
ge.  

18. Și în Tafnas se va întuneca ziua, când Eu am 
să zdrobesc acolo sceptrele Egiptosului, și va pieri 
acolo semeția tăriei sale. Și pe el norul îl va acoperi, 
iar fiicele sale, cele roabe, vor fi călăuzite.  

19. Și voi face judecată în Egiptos și vor cunoaște 
că Eu sunt Domnul»”.     

20. Și a fost în cel de-al 11-lea an, în luna cea 
dintâi, în ziua a 7-a a lunii, a fost cuvântul Domnului 
către mine, zicându-mi:  

21. „Fiule al omului, brațele lui Farao, ale împă- 
ratului Egiptosului, le-am zdrobit și, iată, nu a fost 
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bandajat ca să-i fie dată vindecare, ca să-i fie dat peste 
el plasture, ca să-i fie dată tărie, ca să apuce el de să- 
bii!”.   

22. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Dom- 
nul: „Iată, Eu sunt împotriva lui Farao, a împăratului 
Egiptosului, și îi voi zdrobi brațele lui cele tari și pe 
cele ale sale care au fost întinse, și îi voi doborî sabia 
sa din mâna sa!  

23. Și voi risipi Egiptosul între neamuri și îi voi 
împrăștia pe ei întru țări.  

24. Și voi întări brațele împăratului Babilonului 
și îi voi da sabia Mea întru mâna sa și o va aduce pe ea 
asupra Egiptosului și va ieși să prade prada sa și va 
prăda prăzile sale.  

25. Și voi întări brațele împăratului Babilonului, 
iar brațele lui Farao vor cădea. Și vor cunoaște că Eu 
sunt Domnul, când am să dau sabia Mea întru mâinile 
împăratului Babilonului și el o va întinde pe ea asu- 
pra pământului Egiptosului.  

26. Și voi risipi Egiptosul între neamuri și îi voi 
împrăștia pe ei întru țări și vor cunoaște toți că Eu 
sunt Domnul”.  

 
 

  

100



Capitolul 31  
 
 

 
1. Și a fost în cel de-al 11-lea an, în luna a 3-a, în 

ziua cea dintâi a lunii, a fost cuvântul Domnului către 
mine, zicându-mi:  

2. „Fiule al omului, zi către Farao, împăratul 
Egiptosului, și mulțimii sale! «Cu cine te-ai asemănat 
pe tine însuți în înălțimea ta?  

3. Iată, Assurul este chiparosul cel din Libanos și 
cel bun cu ramurile sale și înalt cu mărimea sa! Întru 
mijlocul norilor și-a făcut începătura sa.  

4. Apa l-a hrănit pe el, abisul l-a înălțat pe el, râu- 
rile sale le-a adus împrejurul plantelor sale și adu- 
nările sale le-a trimis spre toți pomii câmpului.  

5. Pentru aceasta s-a înălțat mărimea sa mai mult 
decât toți pomii câmpului și au fost lărgite ramurile 
sale de la apa cea multă.  

6. În ramurile sale s-au încuibat toate păsările 
cerului și dedesubtul ramurilor sale nășteau toate 
fiarele câmpului, iar la umbra sa a locuit toată mulți- 
mea neamurilor.  

7. Și a fost frumos întru înălțimea sa pentru mul- 
țimea ramurilor sale, căci au fost făcute rădăcinile sale 
întru apa cea multă.  

8. Chiparoși asemenea lui nu au fost făcuți în 
Paradisul lui Dumnezeu și pini nu sunt asemenea cu 
ramurile sale, iar brazi argintii nu s-au făcut asemenea 
cu ramurile sale. Căci tot pomul din Paradisul lui 
Dumnezeu nu a fost asemenea lui întru frumusețea 
sa.      
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9. Iar pentru mulțimea ramurilor sale, l-au râvnit 
pe el pomii Paradisului desfătării lui Dumnezeu».    

10. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pentru 
că te-ai făcut mare cu mărimea ta și ai dat începătura 
ta întru mijlocul norilor și Eu am văzut când a fost să 
fie înălțat el, 

11. pentru aceasta l-am dat pe el întru mâinile 
stăpânitorilor neamurilor și am făcut pieirea sa. 

12. Și l-au nimicit cu totul pe el cei străini, răufă- 
cătorii dintre neamuri, și l-au doborât pe el pe munți 
și în toate văile au căzut ramurile sale și au fost 
zdrobite cioturile sale în tot câmpul pământului. Și s-
au coborât din umbra lor toate popoarele neamurilor 
și l-au trântit la pământ pe el. 

13. Iar întru căderea sa s-au odihnit toate păsă- 
rile cerului și la cioturile sale s-au născut toate fiarele 
câmpului, 

14. pentru ca să nu se înalțe întru mărimea lor 
toți pomii cei din apă. Și astfel nu și-au dat începătura 
lor în mijlocul norilor și nici nu au stat, întru înălți- 
mea lor, către toți aceia care beau apă. Căci toți au fost 
dați spre moarte întru adâncul pământului, în mijlo- 
cul fiilor oamenilor, au fost dați către cei care se co- 
boară întru groapă». 

15. Și acestea zice Domnul, Domnul: «Întru care 
zi a coborât întru Iad, l-a plâns pe el abisul. Și am stat 
peste râurile sale și am oprit mulțimea apei. Și s-a 
întunecat asupra sa Libanosul, iar toți pomii câmpului 
au fost slăbiți asupra lui.  

16. De glasul căderii sale au fost clătinate nea- 
murile, când îl coboram pe el întru iad, împreună cu 
cei care se coboară întru groapă, și îl mângâiau pe el 

102



în pământ toți pomii desfătării și cei aleși ai Liba- 
nosului, toți cei care beau apă.  

17. Căci și ei s-au coborât împreună cu el întru 
Iad, între cei răniți de săbii, iar sămânța sa, cei care 
locuiesc sub umbra sa, la mijlocul vieții lor au pierit.  

18. Cu cine ai fost asemănat? Coboară! Și să fii 
coborât dimpreună cu pomii desfătării întru adâncul 
pământului! În mijlocul celor netăiați împrejur vei fi 
adormind, împreună cu cei răniți de sabie. Așa va fi 
Farao și mulțimea tăriei sale!», zice Domnul, Dom- 
nul”.  
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Capitolul 32  
 
 

 
1. Și a fost în cel de-al 11-lea an, în luna a 12-a, în 

ziua cea dintâi a lunii, a fost cuvântul Domnului către 
mine, zicându-mi:  

2. „Fiule al omului, ia plângere împotriva lui 
Farao, împăratul Egiptosului! Și îi vei zice lui: «Cu  
leul neamurilor ai fost asemănat și tu ești ca balaurul 
cel din mare. Și împungeai cu coarnele râurile tale și 
tulburai apa cu picioarele tale și călcai sub picioare 
râurile tale». 

3. De aceea, acestea zice Domnul: «Și voi arunca 
asupra ta plasele popoarelor celor multe și te voi 
scoate pe tine cu undița Mea. 

4. Și te voi întinde pe tine pe pământ, iar câm- 
purile vor fi umplute de tine. Și voi așeza peste tine 
toate păsările cerului și voi sătura dintru tine toate 
fiarele a tot pământul.  

5. Și voi da cărnurile tale pe munți și voi sătura 
din sângele tău.  

6. Și va fi adăpat pământul din murdăriile tale, 
iar din mulțimea ta de pe munți, văile le voi umple 
dintru tine. 

7. Și voi acoperi cerul când am să te sting pe tine 
și voi întuneca stelele sale, pe soare cu nor îl voi aco- 
peri, iar luna nu are să mai strălucească lumina ei. 

8. Pe toate cele care strălucesc lumină din cer le 
voi întuneca peste tine și voi da întuneric peste pă- 
mântul tău», zice Domnul, Domnul. 
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9. «Și voi urgisi inima popoarelor celor multe, 
atunci când voi duce robia ta spre neamuri, spre pă- 
mântul pe care nu l-ai cunoscut.  

10. Și se vor întrista pentru tine neamurile cele 
multe, iar împărații lor cu extaz se vor uimi, când o să 
vadă a zbura sabia Mea peste fețele lor, așteptând 
căderea lor din ziua căderii tale».  

11. Căci acestea zice Domnul: «Sabia împăratu- 
lui Babilonului îți va veni ție  

12. împreună cu săbiile uriașilor și voi doborî tă- 
ria ta. Toți răufăcătorii dintre neamuri vor veni și vor 
nimici semeția Egiptosului și va fi zdrobită toată tăria 
sa.  

13. Și voi pierde toate dobitoacele sale de la apa 
cea multă. Și nu are să o tulbure încă pe ea piciorul de 
om și urma dobitoacelor nu are să o calce pe ea.  

14. Astfel, atunci se vor liniști apele lor, iar râurile 
lor ca uleiul vor merge», zice Domnul.  

15. «Când am să dau Egiptosul spre pieire și are 
să fie pustiit pământul împreună cu plinirea lui, când 
am să-i risipesc pe toți cei care locuiesc întru el, și vor 
cunoaște că Eu sunt Domnul. 

16. Plângere este și îl vei plânge pe el. Și fiicele 
neamurilor îl vor plânge pe el, pe Egiptos, și pe toată 
tăria sa o vor plânge pe ea», zice Domnul, Domnul”.   

17. Și a fost în cel de-al 12-lea an, în luna cea 
dintâi, în ziua a 15-a a lunii, a fost cuvântul Dom- 
nului către mine, zicându-mi:  

18. „Fiule al omului, plângi asupra tăriei Egipto- 
sului! Și moarte vor coborî fiicele neamurilor sale 
întru adâncul pământului, către cei care se coboară 
întru groapă.  

19.  
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20. Vor cădea împreună cu el în mijlocul răni- 
ților de sabie și va fi adormită toată tăria sa.  

21. Și îți vor zice ție uriașii: «Fii în adâncul gropi! 
Decât cine ești mai bun? Coboară și adormi împreună 
cu cei netăiați împrejur în mijlocul răniților de sa- 
bie!». 

22. Acolo este Assur și toată adunarea lui, toți 
răniții. Acolo au fost dați, iar mormântul lor este în 
adâncul gropii. Și a fost făcută adunarea sa împrejurul 
mormântului său. Toți răniții, cei care au căzut prin 
sabie,  

23. sunt cei care au dat frica lor asupra pă- 
mântului vieții”.  

24. Acolo este Elamul și toată puterea sa este 
împrejurul mormântului său. Și toți răniții, cei care au 
căzut prin sabie, și cei care se coboară netăiați îm- 
prejur în adâncul pământului, cei care au dat frica lor 
asupra pământului vieții și și-au luat chinul lor îm- 
preună cu cei care se coboară întru groapă  

25. în mijlocul răniților.  
26. Acolo au fost dați Mosoh și Tovel și toată tă- 

ria lor este împrejurul mormântului său. Și toți răniții 
săi, toți cei netăiați împrejur, răniții de săbii, cei care 
au dat frica lor asupra pământului vieții. 

27. Și au fost adormiți împreună cu uriașii cei 
care au căzut din veac, cei care au coborât întru Iad 
împreună cu armele lor cele de război și și-au pus să- 
biile lor sub capetele lor și au fost făcute fărădelegile 
lor asupra oaselor lor, căci i-au înfricoșat pe uriași în 
pământul vieții.  

28. Iar tu în mijlocul celor netăiați împrejur vei 
fi adormit, împreună cu cei care au fost răniți prin 
sabie.  
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29. Acolo au fost dați stăpânitorii Assurului, cei 
care au dat tăria sa spre rana de sabie. Aceștia îm- 
preună cu răniții au fost adormiți, împreună cu cei 
care coboară întru groapă.  

30. Acolo sunt stăpânitorii de la miazănoapte, 
toți strategii Assurului, răniții, cei care coboară îm- 
preună cu frica lor și cu tăria lor. Aceștia, cei netăiați 
împrejur, au fost adormiți împreună cu răniții de 
sabie, și și-au luat chinul lor împreună cu cei care se 
coboară întru groapă.  

31. Pe aceia îi va vedea împăratul Farao și va fi 
mângâiat peste toată tăria lor”, zice Domnul, Domnul.  

32. „Căci am dat frica sa asupra pământului vieții  
și Farao va fi adormit în mijlocul celor netăiați îm- 
prejur, împreună cu răniții de sabie, și împreună cu el 
toată mulțimea sa”, zice Domnul, Domnul.  
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Capitolul 33  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Fiule al omului, grăiește fiilor poporului tău! 

Și vei zice către ei: «Acesta este pământul peste care 
am să aduc sabie!». Și are să ia poporul pământului pe 
un om dintre ei și are să-l dea pe el lor spre strajă 

3. și el are să vadă sabia venind asupra pămân- 
tului și are să trâmbițeze cu trâmbița și are să facă cu- 
noscut acest lucru poporului.  

4. Și are să audă, cel care a auzit glasul trâmbiței, 
și nu are să se păzească. Și are să vină sabia și are să-l 
apuce pe el. Iar sângele său va fi peste capul său,  

5. căci glasul trâmbiței l-a auzit și nu s-a păzit. 
De aceea, sângele său peste el va fi. Dar acesta, pentru 
că și-a păzit sufletul său, s-a izbăvit.  

6. Iar străjerul, dacă are să vadă sabia venind și 
nu are să facă cunoscut acest lucru cu trâmbița – iar 
poporul nu are să se păzească și sabia, care a venit, are 
să ia suflet dintre ei –, acesta pentru fărădelegea sa va 
fi luat și sângele din mâna străjerului îl voi cere.  

7. Iar tu, fiule al omului, străjer te-am dat pe tine 
casei lui Israil și vei auzi din gura Mea cuvântul,   

8. când am să-i zic Eu celui păcătos: «Cu moarte 
vei fi omorât». Și dacă nu ai să-i grăiești, pentru ca să 
se păzească cel neevlavios de la calea sa, acela, cel fă- 
rădelege, întru fărădelegea sa va muri, iar sângele său 
din mâna ta îl voi cere.  
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9. Dar dacă tu ai să-i vestești mai înainte celui 
neevlavios calea sa, pentru ca să se întoarcă de le ea, 
dar el nu are să se întoarcă de la calea sa, acela întru 
neevlavia sa va muri, iar tu ți-ai izbăvit sufletul tău.   

10. Iar tu, fiule al omului, zi casei lui Israil! «Așa 
ați grăit, zicând: <Înșelările noastre și fărădelegile 
noastre asupra noastră sunt și întru ele noi ne topim. 
Și cum vom trăi astfel?!>. 

11. Zi-le lor acestea! <Eu trăiesc! Și acestea zice 
Domnul: Nu voiesc moartea celui neevlavios! Și aceas- 
ta, pentru ca să se întoarcă cel neevlavios de la calea 
sa și pentru a trăi el. Cu întoarcere, întoarceți-vă de la 
calea voastră! Și pentru ce muriți, casa lui Israil?>». 

12. Zi către fiii poporului tău! «Dreptatea celui 
Drept nu are să-l izbăvească pe el în care zi are să fie 
înșelat, iar fărădelegea celui neevlavios nu are să-l facă 
rău pe el în care zi are să se întoarcă de la fărădelegea 
sa. Și cel Drept nu are să poată să fie mântuit, 

13. când am să-i zic Eu celui Drept: <El a nă- 
dăjduit întru dreptatea sa>. Iar dacă are să facă fărăde- 
lege, atunci toate dreptățile sale nu or să fie pomenite 
și, întru nedreptatea sa, pe care a făcut-o, întru aceas- 
ta va muri.   

14. Iar când am să-i zic Eu celui neevlavios: <Cu 
moarte vei fi murind!> și are să se întoarcă de la păca- 
tul său și are să facă judecată și dreptate 

15. și zălogul are să-l dea înapoi și prada are să o 
plătească și întru poruncile vieții are să călătorească, 
pentru ca să nu facă nedreptate, atunci cu viață va trăi 
și nu are să moară.   

16. Iar toate păcatele sale, pe care le-a păcătuit, 
nu or să mai fie pomenite, căci judecată și dreptate a 
făcut și prin ele va trăi». 
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17. Și vor zice fiii poporului tău: «Nu este dreaptă 
calea Domnului!». Dar aceea, calea lor, nu este dreap- 
tă!  

18. Când are să se întoarcă cel Drept de la drep- 
tatea sa și are să facă fărădelegi, acela va muri întru 
ele,  

19. iar când are să se întoarcă cel păcătos de la 
fărădelegea sa și are să facă judecată și dreptate, acela 
prin ele va trăi.  

20. Și aceasta este despre care ați zis: «Nu este 
dreaptă calea Domnului!». Însă, casa lui Israil, pe fie- 
care dintre voi întru căile voastre vă voi judeca pe 
voi!”. 

21. Și a fost în cel de-al 12-lea an, în luna a 12-a, în 
ziua a 5-a a lunii robiei noastre, că a venit către mine, 
din Ierusalim, cel care a fost mântuit, zicându-mi: „A 
fost luată cetatea!”.  

22. Dar seara, înainte să vină el, fusese asupra 
mea mâna Domnului și deschisese gura mea, până ce 
el a venit către mine de dimineață. Iar de când mi-a 
fost deschisă gura mea, nu mai mi-a fost oprită încă.  

23. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

24. „Fiule al omului, cei care locuiesc cele care au 
fost pustiite pe pământul lui Israil zic: «Unul era Avra- 
am și el a stăpânit pământul. Iar noi suntem mai mulți 
și nouă ne-a fost dat pământul spre stăpânire».  

25. Pentru aceasta, zi-le lor! «Acestea zice Dom- 
nul, Domnul:  

26. 
27. <Eu trăiesc! Oare nu vor cădea cei care lo- 

cuiesc în cele care au fost pustiite cu sabia? Iar cei de 
pe fața câmpului fiarelor țarinii vor fi dați spre mân- 
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care. Și pe cei din cele care au fost zidite și pe cei din 
peșteri cu moarte îi voi omorî.    

28. Și voi da pământul pustiu și va pieri semeția 
tăriei sale și vor fi pustiiți munții lui Israil, pentru că 
nu va fi om călătorind prin ei,  

29. și vor cunoaște că Eu sunt Domnul. Și voi face 
pământul lor pustiu și va fi pustiit pentru toate urâ- 
ciunile lor, pe care ei le-au făcut>».   

30. Iar tu, fiule al omului, fiii poporului tău – cei 
care grăiesc despre tine pe lângă ziduri și în porțile 
caselor lor și care grăiesc precum omul fratelui său –, 
să știi că sunt cei zicând: «Să ne adunăm și să le auzim 
pe cele care ies de la Domnul!». 

31. Și vor veni către tine precum vine poporul 
împreună. Și vor sta înaintea ta și vor auzi cuvintele 
tale, dar pe acestea nu le vor face, căci minciuna este 
în gura lor și dinapoia faptelor celor de rușine sunt 
inimile lor.  

32. Și ai să le fii lor precum glasul psaltirionului  
cel cu dulce glas, cel bine armonizat, și vor auzi cu- 
vintele tale, dar nu le vor face pe acestea.  

33. Și când are să vină, vor zice: «Iată, vine!» și 
vor cunoaște că Profetul era în mijlocul lor”.  
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Capitolul 34  
 
 

 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:   
2. „Fiule al omului, profețește împotriva păsto- 

rilor lui Israil! Profețește și zi-le păstorilor! «Acestea 
zice Domnul, Domnul: <O, păstorii lui Israil! Nu se 
pasc păstorii pe ei înșiși? Păstorii oare nu pasc oile?   

3. Iată, voi mâncați laptele turmei și vă îmbrăcați 
cu lânurile lor și înjunghiați ce este gras, dar oile Mele 
nu le pașteți!  

4. Pe cea care a fost slabă nu ați întărit-o și pe cea 
rea nu ați făcut-o un trup și pe cea care a fost zdrobită 
nu ați legat-o și pe cea rătăcită nu ați întors-o și pe cea 
care a fost pierdută nu ați căutat-o și pe cea tare nu 
ați crescut-o cu trudă. 

5. Și astfel au fost risipite oile Mele. Pentru că, 
nefiind păstori în Israil, și turma a fost făcută spre 
mâncare la toate fiarele câmpului.   

6. Și au fost risipite oile Mele în tot muntele și pe 
tot dealul cel înalt și pe fața a tot pământul a fost 
risipită turma Mea. Și nu era cel care caută și nici cel 
care întoarce oile>.  

7. Pentru aceasta, păstori ai lui Israil, ascultați 
cuvântul Domnului!  

8. <Eu trăiesc!>, zice Domnul, Domnul. <Dacă, 
într-adevăr, pentru că oile Mele au ajuns să se facă 
spre pradă și dacă oile Mele au ajuns să se facă spre 
mâncare la toate fiarele câmpului, alături de ele ne- 
fiind păstori, iar păstorii nu au căutat oile Mele, ci 
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păstorii s-au păscut pe ei înșiși, dar oile Mele nu le-au 
păscut,  

9. pentru aceasta, păstorilor>, 
10. acestea zice Domnul, Domnul: <Iată, Eu sunt 

împotriva păstorilor și voi cere oile Mele din mâinile 
lor! Și îi voi întoarce pe ei pentru a nu păstori oile 
Mele și păstorii nu le vor mai paște încă pe acestea. Și 
voi scoate oile Mele din gura lor și nu le vor mai fi lor 
încă spre mâncare>.  

11. Fiindcă acestea zice Domnul: <Iată, Eu, voi 
căuta oile Mele și le voi cerceta pe ele!   

12. Precum caută păstorul turma lui în ziua când 
are să fie întuneric și nor în mijlocul oilor sale care au 
fost despărțite, așa voi căuta Eu oile Mele și le voi 
scoate pe ele din tot locul în care au fost risipite acolo 
în zi de nor și de întuneric.  

13. Și le voi scoate pe ele de la neamuri și le voi 
aduna pe ele din țări și le voi scoate pe ele întru 
pământul lor și le voi paște pe ele pe munții lui Israil 
și în râpe și în toată locuința pământului.    

14. În pășune bună le voi paște pe ele și în 
muntele cel înalt al lui Israil. Vor fi stânele lor acolo, 
vor fi dormind acolo și acolo se vor odihni întru desfă- 
tare bună și în pășune grasă vor fi păscute pe munții 
lui Israil.  

15. Eu voi paște oile Mele și Eu le voi odihni pe 
ele și vor cunoaște că Eu sunt Domnul>. Căci acestea 
zice Domnul, Domnul:  

16. <Pe cea pierdută o voi căuta și pe cea rătăcită 
o voi întoarce și pe cea care a fost zdrobită o voi lega 
și pe cea părăsită o voi întări și pe cea tare o voi păzi 
și le voi paște pe ele cu judecată.  
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17. Și voi, oile Mele>, acestea zice Domnul, Dom- 
nul: <Iată, Eu voi judeca între oaie și oaie, între ber- 
beci și țapi!  

18. Și nu vă era destul vouă că pășunea cea bună 
pășteați și pe cele rămase ale pășunii voi le călcați sub 
picioarele voastre și beați apa hotărâtă, iar, pe cea ră- 
masă, o tulburați cu picioarele voastre?  

19. Și oile Mele pășteau bătătoririle picioarelor 
voastre și beau apa tulburată de picioarele voastre>.  

20. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Dom- 
nul: <Iată, Eu voi judeca între oaia cea tare și între 
oaia cea slabă!  

21. Căci cu coastele și cu umerii voștri vă îm- 
pingeți și cu coarnele voastre împungeați și pe tot cel 
părăsit îl storceați.  

22. Și voi mântui oile Mele și nu or să mai fie încă 
spre pradă și voi judeca între berbec către berbec.  

23. Și voi ridica asupra lor un Păstor și le va paște 
pe ele robul Meu, David, și El le va fi lor Păstorul.  

24. Și Eu, Domnul, le voi fi lor întru Dumnezeu 
și David va fi stăpânitorul în mijlocul lor. Căci Eu, 
Domnul, am grăit acestea.  

25. Și îi voi rândui lui David o făgăduință de pace 
și voi nimici fiarele cele rele de pe pământ. Și vor locui 
în pustiu și vor dormi în dumbrăvi  

26. și le voi da lor dimprejurul muntelui Meu. Și 
vă voi da vouă ploaie, ploaie de binecuvântare. 

27. Iar pomii, cei care sunt în câmp, își vor da 
rodul lor și pământul își va da tăria lui și vor locui pe 
pământul lor întru nădejdea păcii. Și vor cunoaște că 
Eu sunt Domnul, în ziua când Eu am să le zdrobesc 
jugul lor și îi voi izbăvi pe ei din mâna celor care i-au 
înrobit pe ei.  
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28. Și ei nu vor mai fi încă întru prada neamu- 
rilor, iar fiarele pământului nu or să-i mai mănânce pe 
ei. Și vor locui întru nădejde și nu va mai fi cel care să-
i sperie pe ei.  

29. Și le voi ridica lor o plantă a păcii și nu vor 
mai pieri de foame pe pământ și nu or să mai poarte 
încă mustrarea neamurilor.  

30. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, Dum- 
nezeul lor, și ei sunt poporul Meu, casa lui Israil>, zice 
Domnul.  

31. <Oile Mele și oile turmei Mele sunteți și Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru>, zice Domnul, 
Domnul»”.  
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Capitolul 35 
 
 
 
 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Fiule al omului, întoarce-ți fața ta împotriva 

muntelui Siir și profețește împotriva lui 
3. și zi! «Acestea zice Domnul, Domnul: <Iată, Eu 

sunt împotriva ta, munte Siir, și voi întinde mâna Mea 
împotriva ta și te voi da pe tine pustiu și vei fi pustiit! 

4. Iar cetățile tale le voi face pustietate și tu pus- 
tiu vei fi și vei cunoaște că Eu sunt Domnul.  

5. Pentru că tu ai vrut să fii vrăjmașul cel veșnic 
și ai șezut în casa lui Israil cu viclenie, fiind în mână 
cu sabia vrăjmașilor în vremea nedreptății, în vremea 
cea din urmă. 

6. Pentru aceasta, Eu trăiesc>, zice Domnul, 
Domnul, <și dacă, într-adevăr, întru sânge ai păcă- 
tuit, atunci și sângele pe tine te va prigoni.  

7. Și voi da muntele Siir întru pustiu și va fi 
pustiit și voi pierde din el pe oameni și pe dobitoace.  

8. Și voi umple de răniții tăi dealurile și râpele 
tale, iar în toate câmpurile tale, cei care au fost răniți 
de sabie, vor cădea întru tine.  

9. Pustietate veșnică te voi pune pe tine, iar cetă- 
țile tale nu or să mai fie locuite încă și vei cunoaște că 
Eu sunt Domnul.  

10. Pentru că tu ai voit să zici: "Cele două nea- 
muri și cele două țări ale mele vor fi și le voi moșteni 
pe ele". Dar Domnul acolo este!  
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11. Pentru aceasta, Eu trăiesc>, zice Domnul, <și 
îți voi face ție după vrăjmășia ta. Și Mă voi face cu- 
noscut ție, când am să te judec pe tine,   

12. și vei cunoaște că Eu sunt Domnul. Auzit-am 
glasul blasfemiilor tale. Căci ai zis: "Munții cei pustii 
ai lui Israil ne-au fost dați nouă spre mâncare".   

13. Și ai grăit cu mândrie împotriva Mea cu gura 
ta și Eu am auzit>.  

14. Și acestea zice Domnul: <Întru veselia a tot 
pământul, pustiu te voi face pe tine. 

15. Pustiu vei fi, muntele Siir, și toată Idumea va 
fi nimicită cu totul și vei cunoaște că Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul lor>».  
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Capitolul 36  
 
 

 
1. Iar tu, fiule al omului, profețește împotriva 

munților lui Israil și zi-le mulților lui Israil! «Auziți 
cuvântul Domnului! 

2. Acestea zice Domnul, Domnul: <Pentru ce a 
zis vrăjmașul împotriva voastră: "Bine s-a făcut! Căci 
pustiurile cele veșnice ne-au fost făcute nouă spre stă- 
pânire"?>».  

3. Pentru aceasta profețește și zi! «Acestea zice 
Domnul, Domnul: <Pentru că voi ați voit să fiți ne- 
cinstiți și să fiți urâți voi de către cei dimprejurul vos- 
tru, pentru a fi voi spre stăpânirea neamurilor celor 
rămase, și v-ați înălțat graiul limbii voastre și v-ați 
făcut spre ocara neamurilor>», 

4. pentru aceasta, munților ai lui Israil, auziți 
cuvântul Domnului! «Acestea zice Domnul munților 
și dealurilor și râpelor și pârâielor și celor care au fost 
pustiite și nimicite și cetăților celor care au fost pără- 
site, celor care s-au făcut spre pradă și spre călcarea 
neamurilor celor care au rămas împrejur.  

5. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Domnul:  
<Dacă, într-adevăr, întru focul mâniei Mele am grăit 
împotriva celorlalte neamuri și împotriva a toată Idu- 
mea, căci și-au dat pământul Meu lor înșiși spre stă- 
pânirea cu veselie, necinstind sufletele pentru ca să le 
nimicească prin pradă>, 

6. pentru aceasta profețește împotriva pămân- 
tului lui Israil și zi munților și dealurilor și râpelor și 
vâlcelelor! Acestea zice Domnul: <Iată, Eu întru râv- 
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na Mea și întru mânia Mea am grăit, pentru ca să pur- 
tați voi ocările neamurilor! 

7. Pentru aceasta, Eu voi ridica mâna Mea împo- 
triva neamurilor celor dimprejurul vostru, iar aceștia 
necinstea lor își vor primi.  

8. Iar voi, munților ai lui Israil, strugurele și ro- 
dul vostru va mânca poporul Meu, căci ei se apropie 
să vină.  

9. Căci, iată, Eu voi căuta spre voi și voi privi spre 
voi și veți fi lucrați și veți fi semănați!  

10. Și îi voi înmulți pe voi pe oameni și voi în- 
mulți toată casa lui Israil până întru sfârșit și vor fi 
locuite cetățile, iar cea care a fost pustiită va fi zidită. 

11. Și îi voi înmulți pe voi pe oameni și pe dobi- 
toace și vă voi locui pe voi ca la începutul vostru și 
bine vă voi face vouă, precum cele mai dinainte ale 
voastre, și veți cunoaște că Eu sunt Domnul.   

12. Și voi naște pe voi oameni, voi naște pe po- 
porul Meu, pe Israil, și ei vă vor moșteni pe voi și le 
veți fi lor întru stăpânire și nu o să mai fiți adăugați 
încă să fiți lipsiți de copii de la ei>».  

13. «Acestea zice Domnul, Domnul: <Pentru că 
ți-au zis ție: "Mâncând oameni ești și ai fost lipsit de 
copii de către neamul tău", 

14. pentru aceasta, oameni nu vei mai mânca, iar 
neamul tău nu îl vei mai face încă fără copii>, zice 
Domnul, Domnul».  

15. «<Și nu va mai fi auzită pe voi necinstea nea- 
murilor, iar ocările popoarelor nu aveți să le mai 
purtați>, zice Domnul, Domnul»”. 

16. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  
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17. „Fiule al omului, casa lui Israil a locuit pe 
pământul lor și l-au spurcat pe el cu calea lor și cu 
idolii lor și cu necurățiile lor. Și ca necurăția care este 
îndepărtată s-a făcut calea lor înaintea feței Mele.  

18. Și am vărsat mânia Mea asupra lor  
19. și i-am risipit pe ei întru neamuri și i-am 

împrăștiat pe ei întru țări. Căci după calea lor și după 
păcatul lor i-am judecat pe ei.  

20. Și au intrat spre neamuri, la care au intrat 
acolo, și au spurcat numele Meu cel sfânt, când a fost 
a zice ei: «Aceștia sunt poporul Domnului și ei din 
pământul Său au ieșit». 

21. Și nu i-am cruțat pe ei pentru numele Meu cel 
sfânt, pe cei care au spurcat casa lui Israil în neamurile 
în care au intrat ei acolo.  

22. Pentru aceasta, zi casei lui Israil! «Acestea 
zice Domnul: <Nu Eu vă fac vouă acestea, casa lui Is- 
rail, ci mai degrabă voi, pentru numele Meu cel sfânt, 
pe care l-ați spurcat în neamurile în care ați intrat voi 
acolo.  

23. Și voi sfinți numele Meu cel mare, care a fost 
spurcat în neamurile în care v-ați spurcat în mijlocul 
lor, și vor cunoaște neamurile că Eu sunt Domnul, 
când am să Mă sfințesc pe Mine întru voi înaintea 
ochilor lor.  

24. Și vă voi lua pe voi dintre neamuri și vă voi 
aduna pe voi din toate pământurile și vă voi duce pe 
voi întru pământul vostru.  

25. Și voi stropi asupra voastră apa cea curată și 
veți fi curățiți de toate necurățiile voastre și de toți 
idolii voștri și Eu vă voi curăți pe voi. 
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26. Și vă voi da vouă inima cea nouă și duhul cel 
nou îl voi da întru voi. Și voi lua inima cea de piatră 
din trupul vostru și vă voi da vouă inima cea de carne.  

27. Și pe Duhul Meu Îl voi da întru voi și voi face 
ca întru dreptățile Mele să mergeți și judecățile Mele 
să le păziți și să le faceți. 

28. Și veți locui pe pământul pe care l-am dat pă- 
rinților voștri și Îmi veți fi Mie întru popor, iar Eu vă 
voi fi vouă întru Dumnezeu. 

29. Și vă voi mântui pe voi de toate necurățiile 
voastre și voi chema grâul și îl voi înmulți pe el și nu 
voi da asupra voastră foamete. 

30. Și voi înmulți rodul pomului și roadele ța- 
rinii, pentru ca să nu luați ocara foametei între nea- 
muri.  

31. Și vă veți aduce aminte de căile voastre cele 
rele și de obiceiurile voastre cele care nu sunt bune și 
vă veți mânia în fața lor întru fărădelegile voastre și 
întru]urâciunile voastre.  

32. Însă nu pentru voi Eu fac acestea>, zice Dom- 
nul, Domnul. <Lucru cunoscut va fi acesta vouă. Ru- 
șinați-vă și întoarceți-vă de la căile voastre, casa lui 
Israil!>».  

33. «Acestea zice Domnul: <În ziua în care vă voi 
curăți pe voi de toate fărădelegile voastre și voi locui 
cetățile și vor fi zidite cele pustii, 

34. iar pământul, cel care a fost stricat, va fi 
lucrat – pentru că acesta a fost stricat și a fost făcut 
așa în ochii a tot cel care trece pe acolo –  

35. ei vor veni și vor zice: "Pământul acela, care a 
fost stricat, a fost făcut ca grădina desfătării, iar cetă- 
țile cele pustii și stricate și dărâmate au stat tari". 
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36. Și vor cunoaște neamurile, câte or să rămână 
împrejurul vostru, că Eu, Domnul, le-am zidit pe cele 
dărâmate și le-am sădit pe cele stricate. Pentru că Eu, 
Domnul, am grăit acestea și voi face acestea>».  

37. «Acestea zice Domnul: <Încă aceasta voi cău- 
ta să fac casei lui Israil, voi căuta să le fac lor: Îi voi 
înmulți pe oamenii lor precum oile. 

38. Și ca oile cele sfinte, ca oile Ierusalimului 
întru praznicele sale, așa vor fi cetățile cele pustii pli- 
ne de oile oamenilor și vor cunoaște că Eu sunt Dom- 
nul>»”.  
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Capitolul 37  
 

 
 
1. Și a fost asupra mea mâna Domnului și m-a 

scos pe mine întru Duhul Domnului și m-a pus pe 
mine în mijlocul câmpului și acesta era plin de oasele 
oamenilor.  

2. Și m-a dus pe mine către ele de jur împrejur. 
Și, iată, erau multe foarte pe fața câmpului și erau 
uscate foarte!  

3. Și a zis către mine: „Fiule al omului, oare vor 
trăi oasele acestea?”. Și eu am zis: „Doamne, Tu cu- 
noști acestea!”.  

4. Și El a zis către mine: „Profețește asupra oase- 
lor acestea! Și vei zice acestora: «Oasele cele uscate, 
auziți cuvântul Domnului!  

5. Acestea zice Domnul oaselor acestora: <Iată, 
Eu aduc întru voi Duhul vieții! 

6. Eu voi da peste voi nervi și voi scoate peste voi 
cărnuri și voi întinde peste voi piele și voi da Duhul 
Meu întru voi și veți trăi și veți cunoaște că Eu sunt 
Domnul>»”.  

7. Și am profețit, precum El mi-a poruncit mie. 
Și au fost acestea, atunci când eu a fost să profețesc. 
Și καὶ, iată, cutremurul! Și s-au apropiat oasele, fiecare 
către încheietura sa.  

8. Și am văzut...Și, iată, peste ele nervi și cărnuri 
creșteau și se suia peste ele pielea deasupra, dar Du- 
hul nu era întru ele!  

9. Și El a zis către mine: „Profețește, fiule al omu- 
lui! Profețește despre Duhul și zi-I Duhului! «Acestea 
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zice Domnul: <Din cele 4 vânturi vino și suflă întru 
morții aceștia și ei să trăiască!>»”.  

10. Și am profețit, precum El mi-a poruncit mie. 
Și a intrat întru ele Duhul și au trăit. Și au stat pe 
picioarele lor, iar adunarea lor era multă foarte.  

11. Și a grăit Domnul către mine, zicându-mi: 
„Fiule al omului, oasele acestea sunt toată casa lui 
Israil! Iar ei zic: «Uscate s-au făcut oasele noastre, pie- 
rit-a nădejdea noastră, ni s-a stins glasul nostru».  

12. Pentru aceasta, profețește și zi! «Acestea zice 
Domnul: <Iată, Eu deschid mormintele voastre și vă 
voi scoate pe voi din mormintele voastre și vă voi duce 
pe voi întru pământul lui Israil! 

13. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul, când Eu 
am să deschid mormintele voastre, ca Eu să scot din 
morminte pe poporul Meu.  

14. Și vă voi da Duhul Meu întru voi și veți trăi și 
vă voi pune pe voi pe pământul vostru. Și veți cu- 
noaște că Eu, Domnul, am grăit acestea și voi face 
acestea>, zice Domnul»”. 

15. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 
cându-mi:  

16. „Fiule al omului, ia-ți ție toiag și scrie pe el pe 
Iudas și pe fiii lui Israil, pe cei care se unesc cu el! Și 
un al doilea toiag îți vei lua ție și vei scrie pe el pe Iosif, 
toiagul lui Efrem, și pe toți fiii lui Israil, pe cei care au 
fost adăugați împreună cu el.  

17. Și le vei uni ție, unul cu altul, într-un toiag, 
pentru ca să le legi pe ele și îți vor fi acestea întru 
mâna ta.  

18. Și va fi, când are să zică către tine fiii po- 
porului tău: «Oare nu ne vei vesti și nouă, ce îți sunt 
ție acestea?»,  
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19. că vei grăi către ei: «Acestea zice Domnul: 
<Iată, Eu voi lua seminția lui Iosif, cea din mâna lui 
Efrem, și pe semințiile lui Israil, pe cele care se unesc 
cu el, și le voi da pe ele către seminția lui Iudas și vor 
fi într-un singur toiag în mâna lui Iudas!>».  

20. Și vor fi toiegele, pe care tu ai scris pe ele, în 
mâna ta, înaintea lor.  

21. Și le vei zice lor: «Acestea zice Domnul, Dom- 
nul: <Iată, Eu i-au toată casa lui Israil din mijlocul 
neamurilor, întru care au intrat ei acolo, și îi voi aduna 
pe ei de la toți cei din dimprejurul lor și îi voi aduce 
pe ei întru pământul lui Israil! 

22. Și îi voi face pe ei întru un neam în pământul 
Meu și în munții lui Israil și un stăpânitor le va fi lor. 
Și nu vor mai fi încă întru două neamuri și nici nu or 
să mai fie împărțite întru două împărății, 

23. ca să nu se spurce încă întru idolii lor. Și îi voi 
izbăvi pe ei de toate fărădelegile lor, pe care le-au pă- 
cătuit întru ei, și îi voi curăți pe ei. Și Îmi vor fi Mie 
întru popor, iar Eu, Domnul, le voi fi lor întru Dum- 
nezeu. 

24. Iar Robul Meu, David, va fi Stăpânitorul în 
mijlocul lor și Păstorul cel unul le va fi lor, căci întru 
poruncile Mele vor merge și judecățile Mele le vor pă- 
zi și le vor face pe ele.  

25. Și vor locui pe pământul lor, pe care Eu l-am 
dat robului Meu, lui Iacov, pe care l-au locuit acolo 
părinții lor, și ei îl vor locui pe el. Iar David, Robul 
Meu, Stăpânitorul lor va fi întru veac. 

26. Și le voi rândui lor făgăduință de pace și 
făgăduința cea veșnică va fi aceasta cu ei și le voi pune 
pe cele sfinte ale Mele în mijlocul lor întru veac. 
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27. Și va fi sălășluirea Mea întru ei și le voi fi lor 
Dumnezeu și ei Îmi vor fi Mie popor. 

28. Și vor cunoaște neamurile că Eu sunt Dom- 
nul, Cel care îi sfințesc pe ei, pentru a fi cele sfinte ale 
Mele în mijlocul lor întru veac>»”.   
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Capitolul 38  
 

 
 
1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zi- 

cându-mi:  
2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva 

lui Gog și a pământului lui Magog, a stăpânitorului 
Rosului, al Mosohului și al Tobelului și profețește îm- 
potriva lui  

3. și zi-i lui! «Acestea zice Domnul, Domnul: 
<Iată, Eu sunt împotriva ta, Gogule, stăpânitorule al 
Rosului, al Mosohului și al Tobelului!  

4. Și te voi aduna pe tine și toată puterea ta, pe 
cai și pe călăreți, îmbrăcați toți cu platoșe, adunarea 
cea multă, scuturi și coifuri și săbii, 

5. perșii și etiopienii și libienii, toți fiind cu 
coifuri și cu scuturi,  

6. Gomer și toți cei dimprejurul său, casa lui Ter- 
gama de la marginea de miazănoapte și toți cei 
dimprejurul său și neamurile cele multe care sunt îm- 
preună cu tine.  

7. Pregătit fii! Pregătește-te pe tine însuți, tu și 
toată adunarea ta, cei adunați împreună cu tine, și Îmi 
vei fi Mie întru straja cea de dinainte!  

8. De multe zile va fi pregătit și în anii cei din 
urmă va veni. Și va veni întru pământul cel care a fost 
întors de la săbii, la cei care au fost adunați din po- 
poarele cele multe, în pământul lui Israil, care a fost 
făcut pustiu cu totul. Și acesta dintre neamuri a ieșit  
și vor locui toți în pace.   
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9. Și te vei sui ca ploaia și vei veni ca norul ca să 
acoperi pământul și vei fi tu și toți cei dimprejurul tău 
și neamurile cele multe împreună cu tine>».  

10. «Acestea zice Domnul, Domnul: <Și va fi în 
ziua aceea, că se vor sui cuvintele întru inima ta și vei 
socoti gândurile cele rele  

11. și vei zice: "Sui-mă-voi în pământul care a fost 
lepădat, veni-voi împotriva celor care se liniștesc în li- 
niște și a celor care locuiesc în pace, împotriva tuturor 
celor care locuiesc pământul în care nu este zid și nici 
zăvoare, iar uși nu sunt între ei. 

12. Veni-voi să prad pradă și să scot prăzile lor, 
ca să întorc mâinile mele spre cea care a fost pustiită 
și care a fost locuită cândva, și veni-voi împotriva 
neamului celui care a fost adunat din neamurile cele 
multe, împotriva celor care au făcut stăpâniri și care 
locuiesc în buricul pământului". 

13. Iar Sava și Dedan și negustorii, cartaginezii, și 
toate satele lor îți vor zice ție: "Spre pradă, ca să prazi, 
vii tu, și ca să scoți prăzi? Ai adunat adunarea ta ca să 
iei argint și aur, ca să câștigi stăpâniri, ca să scoți 
prăzi?">».  

14. Pentru aceasta, profețește, fiule al omului, și 
zi-i lui Gog! «Acestea zice Domnul: <Oare nu în ziua 
aceea, în care va locui poporul Meu, Israil, în pace, te 
vei ridica? 

15. Și vei veni de la locul tău, de la marginea de 
miazănoapte, și neamurile cele multe vor fi împreu- 
nă cu tine, și toți călăreții de cai, adunarea cea mare 
și puterea cea multă. 

16. Și te vei sui împotriva poporului Meu, Israil, 
ca norul, ca să acoperi pământul. Dar în zilele cele din 
urmă va fi aceasta. Și te voi duce pe tine în pământul 
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Meu, pentru ca să Mă cunoască toate neamurile pe 
Mine, când Eu am să fiu sfințit întru tine înaintea 
lor>».  

17. «Și acestea zice Domnul, Domnul, lui Gog: 
<Tu ești acela, despre care Eu am grăit mai înainte de 
zilele cele dinainte, prin mâna robilor Mei, a Profe- 
ților lui Israil, în zilele și anii aceia, ca să te aduc pe 
tine împotriva lor. 

18. Și va fi în ziua aceea, în ziua în care are să vină 
Gog împotriva pământului lui Israil>, zice Domnul, 
Domnul, <că se va sui mânia Mea  

19. și râvna Mea. Iar întru focul urgiei Mele am 
grăit acestea: "Într-adevăr, de nu va fi în ziua aceea 
cutremurul cel mare în pământul lui Israil. 

20. Și vor fi clătinați de la fața Domnului peștii 
mării și păsările cerului și fiarele câmpului și toate 
târâtoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii cei 
de pe fața pământului. Și vor fi sparți munții și vor 
cădea văile și tot zidul de pe pământ va cădea. 

21. Și voi chema împotriva lui toată frica", zice 
Domnul, "căci sabia omului împotriva fratelui său va 
fi. 

22. Și îl voi judeca pe el cu moarte și cu sânge și 
cu ploaie înecându-l și cu pietre de grindină. Iar cu foc 
și cu pucioasă voi ploua peste el și peste toți cei care 
sunt împreună cu el și peste neamurile cele multe care 
sunt împreună cu el. 

23. Și voi fi mărit și voi fi sfințit și voi fi slăvit și 
voi fi cunoscut înaintea neamurilor celor multe și vor 
cunoaște că Eu sunt Domnul">».  
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Capitolul 39  
 
 
 
1. Iar tu, fiule al omului, profețește împotriva lui 

Gog și zi-i! «Acestea zice Domnul: <Iată, Eu sunt 
împotriva ta, Gogule, a stăpânitorului lui Ros, al lui 
Mosoh și al lui Tobel! 

2. Și te voi aduna pe tine și te voi povățui pe tine 
și te voi ridica de la marginea de miazănoapte și te voi 
duce pe tine pe munții lui Israil. 

3. Și voi pierde arcul tău din mâna cea stângă a 
ta și săgețile tale din mâna cea dreapta a ta și te voi 
doborî pe tine 

4. pe munții lui Israil. Și vei cădea tu și toți cei 
dimprejurul tău. Și neamurile cele dimpreună cu tine 
vor fi date spre mulțimile păsărilor, la toată zbură- 
toarea, iar tuturor fiarelor câmpului te-am dat pe tine 
ca să fii mâncat. 

5. Și pe fața câmpului vei cădea, căci Eu am grăit 
acestea>, zice Domnul. 

6. <Și voi trimite foc peste Gog și vor fi locuite 
insulele în pace și vor cunoaște că Eu sunt Domnul. 

7. Și numele Meu cel sfânt va fi cunoscut în 
mijlocul poporului Meu, al lui Israil, și nu va mai fi 
spurcat numele Meu cel sfânt. Și vor cunoaște nea- 
murile că Eu sunt Domnul Cel Sfânt în Israil.  

8. Iată, vine și vei cunoaște că va fi!>, zice Dom- 
nul, Domnul. <Aceasta este ziua întru care am grăit 
acestea.  

9. Și vor ieși cei care locuiesc cetățile lui Israil și 
vor arde cu armele – cu scuturi și cu lănci și cu arcuri 
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și cu săgeți și cu toiegele mâinilor lor și cu sulițe – și 
vor arde cu ele focul timp de 7 ani.  

10. Și nu or să ia lemne de pe câmp și nici nu or 
să taie din dumbrăvi, ci mai degrabă armele le vor 
arde cu foc și îi vor prăda pe cei care i-au prădat pe ei 
și îi vor jefui pe cei care i-au jefuit pe ei>, zice Dom- 
nul. 

11. <Și va fi în ziua aceea, că îi voi da lui Gog locul 
cel numit mormânt în Israil, locul cel plin de oameni, 
locul celor care au venit către mare, și vor zidi îm- 
prejur gura văii. Și îl vor îngropa acolo pe Gog și pe 
toată mulțimea sa și va fi chemată de atunci valea cea 
plină de oameni a lui Gog. 

12. Și casa lui Israil îi va îngropa pe ei, pentru ca 
să fie curățit pământul în a 7-a lună.  

13. Și îi va îngropa pe ei tot poporul pământului 
și acela le va fi lor întru locul cel numit, întru care zi 
am fost slăvit>, zice Domnul. 

14. <Și oameni pururea vor porunci să ajungă în 
acest pământ, ca să îi îngroape pe cei care au fost 
lăsați pe fața pământului și astfel să fie curățit el după 
a 7-a lună, și vor căuta să facă aceasta. 

15. Și tot cel care va trece prin acest pământ și va 
vedea os de om, va zidi lângă el semn, până când are 
să-l îngroape pe el cei care îngroapă întru valea cea 
plină de oameni a lui Gog. 

16. Căci și numele cetății va fi Cea plină de oa- 
meni și astfel va fi curățit pământul>». 

17. Iar tu, fiule al omului, zi-le [acestea]! «Acestea 
zice Domnul: <Zi la toată pasărea zburătoare și către 
toate fiarele câmpului! "Adunați-vă și veniți! Adunați-
vă din toate cele dimprejur la jertfa Mea, pe care Eu v-
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am jertfit-o vouă, la jertfa cea mare jertfită pe munții 
lui Israil, și cărnuri veți mânca și veți bea sânge! 

18. Cărnurile uriașilor veți mânca și sângele stă- 
pânitorilor pământului veți bea, berbeci și viței și țapi 
și toți vițeii îngrășați. 

19. Și veți mânca grăsime întru săturare și veți 
bea sânge întru îmbătare din jertfa Mea, pe care Eu v-
am jertfit-o vouă. 

20. Și veți fi săturați la masa Mea cal și călăreț, 
uriaș și tot omul cel războinic", zice Domnul. 

21. "Și vă voi da slava Mea întru voi și vor vedea 
toate neamurile judecata Mea, pe care am făcut-o, și 
mâna Mea, pe care am adus-o peste ei. 

22. Și va cunoaște casa lui Israil că Eu sunt Dom- 
nul, Dumnezeul lor, din ziua aceasta și pe mai depar- 
te. 

23. Și vor cunoaște toate neamurile că pentru pă- 
catele lor a fost robită casa lui Israil, pentru că s-au 
lepădat de Mine. Și Eu Mi-am întors fața Mea de la ei 
și i-am dat pe ei întru mâinile vrăjmașilor lor și au 
căzut toți prin sabie. 

24. După necurățiile lor și după fărădelegile lor 
le-am făcut lor și Mi-am întors fața Mea de la ei">». 

25. «Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Dom- 
nul: <Acum voi întoarce robia lui Iacov și voi milui 
casa lui Israil și voi râvni pentru numele cel sfânt al 
Meu. 

26. Și își vor lua necinstea lor și nedreptatea pe 
care au făcut-o, când or să locuiască ei pe pământul 
lor în pace și nu va fi cel care înfricoșează. 

27. Când Eu am să-i întorc pe ei dintre neamuri 
și Eu am să-i adun pe ei din țările neamurilor și voi fi 
sfințit întru ei înaintea neamurilor.  
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28. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, Dumne- 
zeul lor, când Eu am să fiu arătat lor întru neamuri. 

29. Și nu voi mai întoarce fața Mea de la ei, pen- 
tru că am vărsat mânia Mea peste casa lui Israil>, zice 
Domnul, Domnul»”. 
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Capitolul 40  
 
 

 
1. Și a fost în cel de al 25-lea an al robiei noastre, 

în luna cea dintâi, întru ziua a 10-a a lunii, în cel de al 
14-lea an după luarea cetății, că în ziua aceea a fost 
peste mine mâna Domnului și m-a dus pe mine, 

2. întru vederea lui Dumnezeu, întru pământul 
lui Israil și m-a pus pe mine întru muntele cel foarte 
înalt și pe el, înaintea mea, era ca zidirea cetății,    

3. și m-a dus pe mine acolo. Și, iată, omul! Și 
vederea sa era ca vederea aramei strălucind, iar în 
mâna sa era funia ziditorilor și trestia de măsură și el 
stătuse la poartă.  

4. Iar omul a zis către mine: „Văzut-ai, fiule al 
omului? Vezi cu ochii tăi și auzi cu urechile tale și 
rânduiește întru inima ta toate câte eu îți arăt ție, căci 
pentru ca să-ți arăt ție ai intrat aici! Și vei arăta toate 
câte tu vezi casei lui Israil”.  

5. Și, iată, am văzut împrejmuirea de-afară a 
casei împrejur! Și în mâna omului era trestia, iar 
măsura trestiei era de 6 coți cu cotul și o palmă. Și am 
măsurat zidul cel de dinainte și lățimea lui era întoc- 
mai cu trestia, iar înălțimea lui era tot întocmai cu 
trestia.  

6. Și a intrat prin poarta cea văzând către răsă- 
rituri, cea cu 7 trepte, și a măsurat elamul porții cel 
întocmai cu trestia.   

7. Și a măsurat și teea cea întocmai cu trestia de 
lungă și întocmai cu trestia de lată, iar elamul, cel din 
mijlocul teilatei, era de 6 coți. Iar teea cea de-a doua 
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era întocmai cu trestia de lată și întocmai cu trestia de 
lungă, iar elamul ei era de 5 coți.   

8. Și teea cea de-a treia era întocmai cu trestia de 
lată și întocmai cu trestia de lungă.  

9. Iar elamul porții celei mari era aproape de 
elamul porții de 8 coți, iar elefurile erau de 2 coți, și a 
măsurat și elamul porții dinăuntru.  

10. Și teele porții erau cele trei tee din față, de 
aici, și cele trei de aici și măsura era una la cele trei și 
măsura era una a elamurilor de aici și de aici.  

11. Și a măsurat lățimea porții celei mari și era de 
10 coți, iar lărgimea porții celei mari era de 13 coți.  

12. Iar cotul adunându-se în fața teimilor de aici 
și de aici, și teea de aici are 6 coți, iar cea de aici are 
tot 6 coți.  

13. Și a măsurat poarta de la zidul teei până la 
zidul teei celeilalte și lățimea ei era de 25 de coți. 
Aceasta era poarta până la poarta cealaltă.  

14. Și locul cel luminos al elamului porții era de 
60 de coți, pe când 20 de coți era teimul porții dim- 
prejur.  

15. Și locul cel luminos al porții din afară, spre 
locul cel luminos al elamului porții dinăuntru, era de 
50 de coți.  

16. Și ferestrele cele ascunse de la teimuri și de la 
elamuri erau înăuntrul porții curții celei dimprejur și, 
de asemenea, erau ferestrele elamurilor cele dim- 
prejur pe dinăuntru, iar peste elam erau finicii de aici 
și de aici.  

17. Și m-a dus pe mine întru curtea cea mai dină- 
untru. Și, iată, camerele și stâlpii dimprejurul curții! 
Și camerele erau 30 la număr, fiecare fiind cu stâlpii 
ei.  
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18. Și porticurile din spatele porților erau după 
lungimea porților, iar stâlpii lor erau dedesubt.  

19. Și a măsurat lățimea curții de la locul cel lu- 
minos al porții celei mai din afară, pe dinăuntru, până 
la locul cel luminos al porții celei văzând afară, celei 
văzând către răsărituri, și erau 100 de coți. Și apoi m-
a dus pe mine spre miazănoapte.  

20. Și, iată, poarta văzând către miazănoapte, din 
curtea cea mai din afară, și a măsurat-o pe ea și a aflat 
lungimea și lățimea ei!  

21. Și a măsurat și teele cele trei de aici și pe cele 
trei de aici și elefurile ușilor și elammourile și finicii 
ei. Și a fost, după măsurile porții văzând către ră- 
sărituri, 50 de coți lungimea ei și 25 de coți lățimea ei.  

22. Și a măsurat și ferestrele ei și elammourile ei 
și finicii ei, precum și poarta văzând către răsărituri. 
Și cu 7 trepte se suiau spre ea și elammourile erau 
înăuntru.  

23. Iar poarta curții celei mai dinăuntru, văzând 
spre poarta cea de miazănoapte, era în felul porții 
văzând către răsărituri. Și a măsurat curtea de la o 
poartă la cealaltă poartă și erau 100 de coți.  

24. Și m-a dus pe mine la miazăzi. Și, iată, poarta 
văzând către miazăzi! Și a măsurat-o pe aceasta – și 
teele și elefurile și elammourile după măsurile aces- 
tora  

25. și ferestrele ei și elammourile dimprejur, 
precum și ferestrele elamului –, și era de 50 de coți 
lungimea ei și de 25 de coți lățimea ei. 

26. Și avea treptele cele 7 ale ei și elammoul pe 
dinăuntru și finicii ei, unul aici și unul aici, amândoi 
peste elefuri.  
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27. Iar poarta către miazăzi era opusă porții 
curții celei mai dinăuntru. Și a măsurat curtea de la o 
poartă până la cealaltă poartă, iar lățimea ei, către 
miazăzi, era de 100 de coți.  

28. Și m-a dus pe mine întru curtea cea mai dină- 
untru a porții către miazăzi și a măsurat poarta după 
măsurile acesteia,  

29. cât și teele și elefurile și elammourile după 
măsurile acestora, și ferestrele ei și cu elammourile 
cele dimprejur, și era de 50 de coți lungimea ei și lăți- 
mea ei era de 25 de coți.  

30. 
31. Și elammoul era întru curtea cea mai din afară 

și erau și finicii elefului și treptele cele 8.  
32. Și m-a dus pe mine spre poarta cea văzând 

către răsărituri și a măsurat-o pe ea după măsurile 
acesteia,   

33. iar teele și elefurile și elammourile erau după 
măsurile acestora, cât și ferestrele ei și elammoul dim- 
prejur, fiind de 50 de coți lungimea ei și de 25 de coți 
lățimea ei.  

34. Și elammoul era întru curtea cea mai dină- 
untru și finicii erau peste eleful de aici și de aici și erau 
și treptele cele 8 ale ei.  

35. Și m-a dus pe mine spre poarta cea către mia- 
zănoapte și a măsurat după măsurile acestea.   

36. Și a măsurat și teele și elefurile și elam- 
mourile ei și ferestrele ei dimprejur și cu elammoul ei 
și era de 50 de coți lungimea ei și lățimea ei era de 25 
de coți.  

37. Și erau și elammourile întru curtea cea mai 
din afară și erau și finicii elefului de aici și de aici și 
erau și treptele cele 8 ale ei.    
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38. Și erau și camerele ei și intrările ei și elam- 
mourile ei peste poarta 

39. cea de-a doua. Unde este scurgerea în care 
are să înjunghie întru ea pe cele pentru păcat și pentru 
neștiință.  

40. Și din spatele scurgerii arderilor de tot, vă- 
zând către miazănoapte, erau mesele cele două către 
răsărituri, iar din spatele celei de a doua și a elamului 
porții erau alte două mese către răsărituri.  

41. Și erau cele 4 mese de aici și cele 4 de aici, din 
spatele porții, și pe acestea se vor înjunghia jertfele, 
înaintea celor 8 mese ale jertfelor.  

42. Și cele 4 mese ale arderilor celor de tot erau 
din pietre tăiate, având un cot și jumătate lățime și doi 
coți și jumătate lungime și fiind de un cot înălțimea 
lor. Pe acestea se vor pune vasele, întru care se vor în- 
junghia acolo arderile cele de tot și jertfele.  

43. Și de o palmă vor avea cornișă tăiată în piatră 
pe dinăuntru împrejurul lor, iar peste mese, pe dea- 
supra, vor avea acoperișuri, pentru a le acoperi de 
ploaie și de arșiță.  

44. Și m-a dus pe mine în curtea cea mai dinăun- 
tru. Și, iată, cele două auditorii în curtea cea mai 
dinăuntru: unul în spatele porții văzând către miază- 
noapte, ducând către miazăzi, iar unul în spatele por- 
ții celei către miazăzi și văzând către miazănoapte!  

45. Și a zis către mine: „Auditoriul acesta, văzând 
către miazăzi, este al preoților celor care păzesc paza 
casei, 

46. iar auditoriul văzând către miazănoapte este 
al preoților celor care păzesc paza jertfelnicului. Aceia 
sunt fiii lui Sadduc, dintru ai lui Levi, cei care se apro- 
pie către Domnul pentru a-I sluji Lui”.  

138



47. Și a măsurat curtea, iar lungimea ei era de 100 
de coți și lățimea ei era tot de 100 de coți, fiind aceasta 
cu cele 4 părți ale ei, iar jertfelnicul era înaintea casei.  

48. Și m-a dus pe mine spre elamul casei. Și a mă- 
surat elul elamului și era de 5 coți lățimea celui de aici 
și de 5 coți a celui de aici. Și lățimea intrării era de 14 
coți, iar țâțânile ușii elamului era de 3 coți cea de aici 
și de 3 coți cea de aici.   

49. Iar lungimea elamului era de 20 de coți și 
lățimea lui era de 12 coți și pe cele 10 trepte se suiau la 
el. Și stâlpii erau peste elam, unul aici și altul aici.  
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Capitolul 41  
 
 

 
1. Și m-a dus pe mine întru templu, căruia i-a mă- 

surat elamul de aici și avea 6 coți lățime și 6 coți lă- 
țime avea și elamul de aici.  

2. Și lățimea porții celei mari era de 10 coți, iar 
țâțânile porții celei mari erau de 5 coți cele de aici și 
de 5 coți cele de aici. Și a măsurat lungimea sa și avea 
40 de coți, iar lățimea sa era de 20 de coți.  

3. Și a intrat întru curtea cea mai dinăuntru și a 
măsurat elul ușii și el era de 2 coți, și ușa era de 6 coți, 
iar țâțânile ușii erau de 7 coți cea de aici și de 7 coți 
cea de aici.  

4. Și a măsurat lungimea ușilor și era de 40 de 
coți și lățimea lor era de 20 de coți la fața templului. 
Și a zis: „Acesta este sfântul sfinților”.  

5. Și a măsurat zidul casei și el era lung de 6 coți 
și lățimea părții sale împrejur era de 4 coți.  

6. Și părțile sale, parte peste parte, erau de două 
ori 33, iar distanța în zidul casei, în părțile împrejur, 
era pentru a fi celor care se prind pentru a vedea, pen- 
tru ca deloc să nu se atingă de zidurile casei.  

7. Și lățimea părților celor mai de sus, după adău- 
girea cea din zid, către partea cea mai de sus, îm- 
prejurul casei, era pentru ca să fie lărgită sus, și din 
cele de jos să se suie spre cele de sus, iar din cele de 
mijloc spre cele trei etaje. 

8. Și traelul casei avea înălțimea împrejur cât 
distanța părților, iar distanța era întocmai cu trestia 
de 6 coți.  
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9. Și lățimea zidului părții din afară era de 5 coți, 
iar cele rămase erau în mijlocul părților casei.  

10. Și în mijlocul auditoriilor lățimea împrejmu- 
irii casei împrejur era de 20 de coți, 

11. iar ușile auditoriilor, către rămășița ușii celei 
una, celei către miazănoapte, și ușa cea una către mia- 
zăzi și lățimea luminii celei rămase erau de 5 coți 
lățimea împrejur.  

12. Și separând către fața celui rămas ca spre 
mare era de 70 de coți lățimea zidului separând, de 5 
coți lățimea împrejur, iar lungimea lui de 90 de coți.  

13. Și a măsurat înaintea casei lungimea de 100 de 
coți, cât și pe cele rămase și pe cele separate, iar zidu- 
rile lor aveau lungimea de 100 de coți.   

14. Și lățimea către fața casei și a celor rămase 
înaintea ei era de 100 de coți.  

15. Și a măsurat lungimea celui împărțind de la 
fața celui rămas până la cele din spatele casei aceleia 
și pe cele rămase de aici și de aici și lungimea era de 
100 de coți, cât și templul și unghiurile și elamul cel 
mai din afară,   

16. care erau acoperite. Iar ferestrele cele cu pla- 
să, cele care lasă lumina lor pe dedesubt, împrejur, 
celor trei, sunt astfel încât a se apleca ca să se uite înă- 
untru. Iar casa și cele de aproape au fost făcute din 
lemn împrejur, cât și pardoseala, dar și de la pardo- 
seală până la ferestre, iar ferestrele se deschid întreit: 
spre a se apleca ca să se uite înăuntru 

17. și pentru a vedea de la apropierea cea dină- 
untru și până la cea mai din afară și peste tot zidul 
împrejur în partea cea din înăuntru și în partea cea 
din afară.  
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18. Și erau acolo Heruvi sculptați, iar finicii erau 
între un Heruv și alt Heruv, având câte două fețe un 
Heruv. 

19. Și Heruvii aveau față de om către un finic de 
aici și de aici și față de leu către un finic de aici și de 
aici, sculptată fiind toată casa de jur împrejur.  

20. Și de la pardoseală și până la tavan erau de 
înalți Heruvii și finicii cei sculptați  

21. și cel sfânt. Iar templul, deschizându-se în 4 
unghiuri spre fața celor sfinte, vederea sa era ca fața  

22. jertfelnicului celui de lemn. Și era de 3 coți 
înălțimea sa și lungimea sa era de 2 coți. Și coarne 
avea și temelia sa și zidurile sale cele de lemn. Și a zis 
către mine: „Aceasta este masa cea dinaintea feței 
Domnului”.  

23. Și cele două uși erau ale templului și ale celui 
sfânt.  

24. Și cele două uși, ale ușilor celor două, erau 
cele care se învârt, fiind două uși la una și două uși la 
ușa cealaltă,  

25. iar sculptură era pe ele. Și pe ușile templului 
erau Heruvi și finici după sculptarea celor sfinte și 
lemnele cele râvnitoare de la fața elamului celui din 
afară.  

26. Și erau și ferestrele cele ascunse și a măsu- 
rat de aici și de aici spre tavanele elamului și părțile 
casei împreună-înjugate.         
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Capitolul 42 
 
 

 
1. Și m-a dus pe mine întru curtea cea mai din 

afară, către răsărituri, înaintea porții celei către mia- 
zănoapte. Și m-a dus pe mine acolo și, iată, auditoriile 
cele cinci erau ținând de zidul cel rămas și ținând de 
zidul cel separând către miazănoapte!   

2. Și lungimea lor, către miazănoapte, era de 100 
de coți, iar lățimea lor era de 50 de coți,   

3. fiind scrise în ce chip sunt porțile curții celei 
dinăuntru și în ce chip sunt rânduiți stâlpii curții celei 
mai din afară, porticurile cele întreite fiind cele cu fața 
către față.    

4. Și înaintea auditoriilor era locul de umblat, 
fiind de 10 coți lățimea lui și de 100 de coți lungimea 
lui, iar ușile lor erau către miazănoapte.  

5. Iar locurile cele de umblat, cele de sus, erau 
asemenea, căci ieșea stâlpul din sine, din stâlpul cel 
de dedesubt. Și precum era distanța, așa era și stâlpul, 
iar precum era distanța, așa erau și porticurile, 

6. pentru că întreite erau și stâlpi nu aveau pre- 
cum stâlpii cei mai din afară. Pentru aceasta, ele 
ieșeau din pământ din cele de dedesubt și din cele din 
mijloc.  

7. Iar lumina din afară venea în ce chip erau 

auditoriile curții celei mai din afară, cele văzând 
înaintea auditoriilor celor către miazănoapte, lungi- 
mea lor fiind de 50 de coți.  
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8. Căci lungimea auditoriilor celor văzând spre 
curtea cea mai din afară era de 50 de coți, iar acestea 
sunt față către față cu acelea, totul fiind de 100 de coți.  

9. Iar ușile auditoriilor acestora, ale intrării celei 
către răsărituri, erau pentru a intra prin ele din curtea 
cea mai din afară 

10. către lumina cea de la începutul locului plim- 
bării, iar cele către miazăzi erau către fața austrului, 
către fața zidului celui rămas și către fața zidului celui 
separând. Iar auditoriile  

11. și locul plimbării erau către fața lor, după 
măsurile auditoriilor celor către miazănoapte, și după 
lungimea lor și după lățimea lor și după toate ieșirile 
lor și după toate cotiturile lor și după luminile lor. Iar 
după ușile lor, 

12. ale auditoriilor celor către miazăzi, și după 
ușile cele de la începutul locului plimbării, erau ca la 
lumina distanței de o trestie și către răsărituri, pentru 
a se intra prin ele. 

13. Și a zis către mine: „Auditoriile cele către mia- 
zănoapte și auditoriile cele către miazăzi, cele care 
sunt către fața distanțelor dintre clădiri, acestea sunt 
auditoriile templului celui sfânt, întru care vor mânca 
acolo preoții, fiii lui Sadduc, cei care se apropie către 
Domnul, către sfintele sfintelor. Și acolo vor pune 
sfintele sfintelor și jertfa și cele pentru păcat și cele 
pentru neștiință, pentru că este locul cel sfânt.  

14. Și nu vor intra acolo în afară de preoți și nici 
nu vor ieși din templul cel sfânt spre curtea cea mai 
din afară, pentru ca pururea Sfinți să fie cei care se 
apropie de cele sfinte, și pentru ca să nu se atingă de 
îmbrăcămintea lor, în care slujesc întru ele, pentru că 
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sfinte sunt acestea. Iar preoții vor îmbrăca alte veș- 
minte, atunci când or să se atingă de popor”.  

15. Și a fost terminată măsurarea casei celei dină- 
untru. Și m-a dus pe mine pe calea porții celei vă- 
zând către răsărituri și a măsurat chipul casei împre- 
jur cu rânduială.   

16. Și a stat în spatele porții celei văzând către 
răsărituri și a măsurat 500 de coți cu trestia măsurii.  

17. Și s-a întors către miazănoapte și a măsurat-o 
pe cea către fața crivățului și era de 500 de coți cu 
trestia măsurii.     

18. Și s-a întors către mare și a măsurat-o pe cea 
către fața marii și era de 500 de coți cu trestia mă- 
surii.   

19. Și s-a întors către miazăzi și a măsurat înain- 
tea austrului și locul era de 500 de coți cu trestia 
măsurii.   

20. Și a măsurat cele 4 părți cu aceeași trestie și 
l-a rânduit pe el. Iar îngrădirea lor împrejur era de 500 
de coți către răsărituri și tot de 500 de coți era lățimea 
zidului celui separând între cele sfinte și între zidul 
cel de dinainte de zidul cel din rânduiala casei.   
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Capitolul 43  
 
 

1. Și m-a dus pe mine la poarta cea văzând către 
răsărituri și m-a scos pe mine afară.   

2. Și, iată, slava Dumnezeului lui Israil venea 
dinspre calea porții cea văzând către răsărituri și gla- 
sul taberei era ca glasul îndoit al celor mulți, iar 
pământul strălucea împrejur ca lumina de slavă!  

3. Și vederea pe care am văzut-o acum era ca 
vederea pe care am văzut-o când intram ca să ung 
cetatea, iar vederea carului pe care am văzut-o acum 
era ca vederea pe care am văzut-o peste râul Hovaru- 
lui, și am căzut pe fața mea. 

4. Și slava Domnului a intrat întru casă dinspre 
calea porții cea văzând către răsărituri.  

5. Și m-a luat pe mine Duhul și m-a dus pe mine 
întru curtea cea mai dinăuntru și, iată, casa era plină 
de slava Domnului!   

6. Și am stat atunci. Și, iată, glasul din casă vor- 
bind către mine, iar omul stătuse ținându-mă pe mi- 
ne!  

7. Și a zis către mine: „Ai văzut, fiule al omului, 
locul tronului Meu și locul urmei picioarelor Mele, 
întru care va locui numele Meu, în mijlocul casei lui 
Israil, întru veac? Și nu vor mai spurca, ei și călăuzi- 
torii lor, casa lui Israil, numele cel sfânt al Meu întru 
curvia lor și întru uciderile călăuzitorilor lor în mijlo- 
cul lor,  

8. ca atunci când a fost să pună ei curtea Mea 
întru curțile lor și stâlpii ușilor Mele ținând stâlpii 
ușilor lor și au dat zidul Meu ca ținându-se împreună 
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al Meu și al lor. Și au spurcat numele cel sfânt al Meu 
cu fărădelegile lor pe care le făceau. Și i-am nimicit pe 
ei întru mânia Mea și cu ucidere.   

9. Iar acum să lepede curvia lor și uciderile călău- 
zitorilor lor de la Mine și voi locui în mijlocul lor întru 
veac!  

10. Iar tu, fiule al omului, arată-i casei lui Israil 
casa – și vor înceta de la păcatele lor – și vederea sa și 
rânduiala sa!   

11. Și ei își vor lua pedeapsa lor pentru toate pe 
care le-au făcut. Și le vei descrie casa și ieșirile sale și 
ființa ei și toate poruncile ei, iar pe toate cele legiuite 
ale sale le vei face cunoscute lor și le vei descrie înain- 
tea lor. Și vor păzi toate dreptățile Mele și toate po- 
runcile Mele și le vor face pe acestea.  

12. Și descrierea casei este pe vârful muntelui, iar 
toate hotarele sale sunt împrejurul la sfintele sfinte- 
lor”.  

13. Și acestea sunt măsurile jertfelnicului, dacă le 
măsură cu cotul cotului și al palmei: adâncitura, adân- 
cimea sa, este de peste un cot și de un cot lățimea, iar 
cornișa de peste marginea sa împrejur este de o pal- 
mă. Și aceasta este înălțimea jertfelnicului,    

14. de la începătura adâncimii scobiturii sale pâ- 
nă la locul ispășirii celei mari de dedesubt: de doi coți 
și lățimea de un cot. Iar de la locul cel mic al ispășirii 
până la locul cel mare al ispășirii sunt patru coți și 
lățimea este de un cot.    

15. Și ariilul este de patru coți. Și de la ariil și până 
deasupra coarnelor este un cot.  

16. Și ariilul are 12 coți lungime și este de 12 coți 
lățime, fiind în patru colțuri, cu cele 4 părți ale sale.  
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17. Și locul ispășirii este de 14 coți lungime și de 
14 coți lățime în cele 4 părți ale sale. Și cornișa sa este 
împrejur, împrejurându-se de la el jumătate de cot și 
împrejurul lui fiind de un cot împrejur, iar treptele 
sale văzând către răsărituri.   

18. Și a zis către mine: „Fiul al omului, acestea 
zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Acestea sunt 
poruncile jertfelnicului în ziua facerii sale, pentru a se 
aduce pe el arderi de tot și pentru a vărsa către el 
sânge.  

19. Și vei da preoților leviteilor – celor din să- 
mânța lui Sadduc, celor care se apropie către Mine», 
zice Domnul Dumnezeu, «pentru sluji Mie –, viței din 
boi pentru păcat.   

20. Și vor lua din sângele lui și vor pune pe cele 
patru coarne ale jertfelnicului și pe cele patru colțuri 
ale locului ispășirii și pe piciorul jertfelnicului îm- 
prejur și îl vor potoli pe el.  

21. Și vor lua vițelul cel pentru păcat și el va fi ars 
în partea cea deosebită a casei, în partea din afară a 
sfintelor.   

22. Și, în a doua zi, vor lua doi iezi de capre, fără 
prihane, pentru păcate și vor potoli jertfelnicul, după 
cum l-au potolit și prin vițel.  

23. Și după săvârșirea de către tine a ispășirii, ei 
vor aduce vițel din boi fără prihană și berbec din oi 
fără prihană.  

24. Și îi veți aduce înaintea Domnului și vor 
arunca preoții sare peste ei și îi vor aduce pe ei arderi 
de tot Domnului.  

25. Șapte zile vei face iedul pentru păcate în fie- 
care zi, iar ei vor face vițelul din boi și berbecul din oi 
cei fără de prihane.  
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26. Șapte zile se vor face acestea și vor potoli 
jertfelnicul și îl vor curăți pe el și vor umple mâinile 
lor de jertfe.  

27. Și va fi aceasta până în ziua a opta. Și, pe mai 
departe, preoții vor face pe jertfelnic arderile de tot 
ale voastre și pe cele ale mântuirii voastre și vă voi 
primi pe voi»”, zice Domnul.    
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Capitolul 44  
 
 

 
1. Și m-a întors pe mine către calea porții celei 

mai din afară a sfintelor, cea văzând către răsărituri, 
și aceasta era închisă.  

2. Și a zis Domnul către mine: „Poarta aceasta 
închisă va fi și ea nu va fi deschisă și nimeni nu are să 
treacă prin ea, căci Domnul, Dumnezeul lui Israil, va 
intra prin ea și aceasta va fi închisă.    

3. Fiindcă Acesta, Călăuzitorul, va ședea întru ea 
ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Și către calea 
elamului porții va intra și spre calea Sa va ieși”.  

4. Și m-a dus pe mine către calea porții celei 
către miazănoapte, înaintea casei, și am văzut. Și, iată, 
casa Domnului era plină de slavă! Și eu am căzut pe 
fața mea.  

5. Și a zis Domnul către mine: „Fiule al omului, 
rânduiește întru inima ta și vezi cu ochii tăi și cu 
urechile tale auzi toate câte Eu grăiesc cu tine, după 
toate poruncile casei Domnului și după toate cele 
legiuite ale sale! Și vei rândui inima ta spre intrarea 
casei, după toate ieșirile sale și întru toate cele sfinte.  

6. Și vei grăi către casa cea amărând, către casa 
lui Israil: «Acestea zice Domnul Dumnezeu: <Să vă fie 
destul vouă, de la toate fărădelegile voastre, casa lui 
Israil! 

7. Pentru ca să nu intrați voi, fiii cei străini, cei 
netăiați împrejur la inimă și netăiați împrejur la trup, 
pentru a fi întru cele sfinte ale Mele. Și le spurcați pe 
acestea, când era să aduceți voi pâine, grăsime și sân- 

150



ge. Și călcați făgăduința Mea prin toate fărădelegile 
voastre 

8. și ați rânduit a fi păzite paze întru cele sfinte 
ale Mele>.  

9. Pentru aceasta, acestea zice Domnul Dum- 
nezeu: <Tot fiul cel străin, cel netăiat împrejur la 
inimă și netăiat împrejur la trup, nu va intra întru cele 
sfinte ale Mele – și asta va fi cu toți fiii cei străini, cei 
fiind în mijlocul casei lui Israil –,   

10. ci numai leviteii, care au sărit de la Mine, 
când era rătăcit Israil de la Mine după gândurile lor, 
și aceștia își vor lua nedreptatea lor. 

11. Și leviteii vor fi întru cele sfinte ale Mele 
slujind, fiind portarii de la porțile casei și slujind casei. 
Aceștia vor înjunghia arderile de tot și jertfele po- 
porului. Și aceștia vor sta înaintea poporului pentru a 
le sluji lor,  

12. pentru că le slujeau lor înaintea feței idolilor 
lor, și aceasta i-a fost casei lui Israil spre pedeapsa ne- 
dreptății. Pentru aceasta am ridicat mâna Mea împo- 
triva lor>, zice Domnul Dumnezeu, 

13. <și nu se vor apropia către Mine, pentru a-Mi 
preoți Mie, nici pentru a se apropia către cele sfinte 
ale fiilor lui Israil și nici către sfintele sfintelor ale Me- 
le, și astfel își vor lua necinstea lor întru rătăcirea cu 
care au fost rătăciți.  

14. Și îi vor rândui pe ei pentru a păzi pazele casei 
întru toate lucrurile sale și întru toate câte or să facă.  

15. Iar preoții, leviteii, fiii lui Sadduc, care au 
păzit pazele celor sfinte ale Mele, când a fost a rătăci 
casa lui Israil de la Mine, aceștia se vor apropia către 
Mine pentru a-Mi sluji Mie și vor sta către fața Mea 
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pentru a-Mi aduce Mie jertfă, grăsime și sânge>, zice 
Domnul Dumnezeu.  

16. <Aceștia vor intra întru cele sfinte ale Mele și 
aceștia se vor apropia către masa Mea pentru a-Mi 
sluji Mie și vor păzi pazele Mele.  

17. Și va fi, când vor intra ei prin porțile curții 
celei dinăuntru, că atunci cu veșmintele cele de in se 
vor îmbrăca, și nu se vor îmbrăca cu cele de lână, 
atunci când vor fi a sluji ei la poarta curții celei dină- 
untru.  

18. Și acoperămintele cele de in le vor avea pe 
capetele lor, iar izmenele cele de in le vor avea pe 
șalele lor și nu se vor încinge cu sila.  

19. Iar când va fi să iasă ei întru curtea cea mai 
din afară, către popor, își vor dezbrăca veșmintele lor, 
cu care ei slujesc cu ele, și le vor pune pe ele în 
auditoriile cele sfinte, și vor îmbrăca alte veșminte și 
astfel ei nu or să sfințească poporul cu veșmintele lor.  

20. Și capetele lor nu și le vor rade, iar perii 
capului lor nu îi vor dezgoli, ci]acoperind vor acoperi 
capetele lor. 

21. Și tot preotul vin nu o să bea, când va fi să 
intre el întru curtea cea mai dinăuntru. 

22. Iar văduvă și femeie alungată nu își vor lua 
lor spre a le fi femeie, ci numai fecioară din sămânța 
lui Israil și văduva de preot, dacă are să fie vreuna, pe 
acestea le vor lua.  

23. Și pe poporul Meu îl vor învăța cum să des- 
partă între lucrul cel sfânt și cel spurcat și între cel 
necurat și cel curat și pe acestea le vor face cunoscute 
lor. 

24. Și pentru judecata sângelui aceștia vor sta 
pentru a discerne, dreptățile Mele le vor îndrepta și 
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judecățile Mele le vor judeca, iar cele legiuite ale Mele 
și poruncile Mele întru toate praznicele Mele le vor 
păzi și sabaturile Mele le vor sfinți.  

25. Și la sufletul omului nu vor intra, pentru ca 
să nu se spurce, ci numai la tată și la mamă și la fiu și 
la fiică și la fratele și la sora sa, care nu a fost cu bărbat, 
căci altfel va fi spurcat.  

26. Și după ce el are să fie curățit, 7 zile își va 
număra lui.  

27. Și în care zi or să intre întru curtea cea mai 
dinăuntru, pentru a sluji întru templul cel sfânt, vor 
aduce jertfă de ispășire>, zice Domnul Dumnezeu.  

28. <Și le va fi lor întru moștenire, Eu fiind moș- 
tenirea lor, și stăpânirea lor nu va fi dată între fiii lui 
Israil, căci Eu sunt stăpânirea lor. 

29. Iar jertfele și cele pentru păcate și cele pentru 
neștiințe, aceștia pe ele le vor mânca și tot prinosul 
din Israil al lor va fi.  

30. Pârgile tuturor și cele întâi-născute ale tutu- 
ror și toate părțile din toate pârgile voastre ale preo- 
ților vor fi. Iar pe cele întâi-născute ale voastre le veți 
da preotului ca să pună binecuvântările voastre în ca- 
sele voastre.  

31. Iar tot trupul cel mort și cel mâncat de fiare 
dintre păsări și dintre dobitoace nu îl vor mânca preo- 
ții.  
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Capitolul 45  
 

 
 
1. Și când voi veți măsura pământul întru moște- 

nire, atunci veți deosebi pârga cea sfântă a Domnului 
de pământ, care va fi de 25.000 de coți lungimea, iar 
lățimea ei de 20.000 de coți. Și acest pământ va fi sfânt 
în toate hotarele sale împrejur.   

2. Și va fi dintru acesta, spre sfințire, 500 pe 500 
de coți în 4 colțuri împrejur și 50 de coți distanța lor 
împrejur.  

3. Și din această măsurare veți măsura lungimea 
de 25.000 de coți și lățimea de 10.000 de coți și întru 
aceasta va fi sfințenia sfintelor celor sfinte. 

4. Iar din pământul acesta va fi pământul preo- 
ților care slujesc în locul cel sfânt și va fi al celor care 
se apropie pentru a sluji Domnului și el le va fi lor 
locul întru pentru case, deosebit de celălalt, și potrivit 
cu sfințirea lor.  

5. Iar pământul de 25.000 de coți lungimea și lă- 
țimea de 10.000 de coți va fi al leviteilor care slujesc 
casei și acesta le va fi lor spre stăpânirea cetății pentru 
a o locui pe ea.  

6. Și la stăpânirea cetății îi vei da un pământ de 
5.000 de coți lățime și în lungime de 25.000 de coți, în 
ce chip este pârga celor sfinte, iar acestea la toată casa 
lui Israil le vor fi.   

7. Iar celui călăuzind, dintru acesta și de la acesta 
i se va da, întru pârgile cele sfinte, întru stăpânirea ce- 
tății, către fața pârgilor celor sfinte și către fața stă- 
pânirii cetății, cât și pe cele către mare și de la cele 
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spre mare către răsărituri și lungimea ca una a părților 
de la hotarele cele către mare și lungimea spre hota- 
rele cele către răsăriturile pământului. 

8. Și îi va fi lui spre stăpânire în Israil. Și nu îl vor 
mai asupri cei care îl călăuzesc pe Israil, pe poporul 
Meu, iar pământul îl va moșteni casa lui Israil, după 
semințiile lor>.  

9. Căci acestea zice Domnul Dumnezeu: <Să vă 
fie destul vouă, cei care îl povățuiți pe Israil! Ne- 
dreptatea și mâhnirea lepădați, iar judecată și drep- 
tate faceți! Ridicați asuprirea de la poporul Meu!>, zi- 
ce Domnul Dumnezeu.  

10. <Cumpăna cea dreaptă și măsura cea dreaptă 
și sfertul cel drept să vă fie vouă 

11. măsura, iar sfertul, de asemenea, unul va fi 
pentru a lua! Zeciuiala gomorului este sfertul, iar ze- 
ciuiala gomorului sau măsura pentru gomor va fi ase- 
menea.  

12. Iar greutatea cântarului va fi de 20 de oboli, 
de 5 sicli, de 15 sicli și de 60 de sicli mina vă va fi vouă.  

13. Și aceasta este pârga pe care o veți deosebi: a 
6-a măsură de gomor de la grâu și a 6-a ifi de coros de 
la orzuri.  

14. Iar porunca uleiului e aceasta: un pahar de 
ulei din 10 pahare, căci cele 10 pahare sunt un gomor.  

15. Și o oaie din 10 oi va fi partea de la toate 
semințiile lui Israil și acestea vor fi spre jertfe și spre 
arderi de tot și spre mântuire, pentru a potoli pentru 
voi>, zice Domnul Dumnezeu.  

16. <Și tot poporul va da pârga aceasta celui care 
călăuzește pe Israil.  

17. Și prin cel călăuzind vor fi arderile cele de tot 
și jertfele, iar turnările vor fi întru praznice și în lunile 
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cele noi și în sabaturi și întru toate praznicele casei lui 
Israil. Acesta le va face pe cele pentru păcate și jertfa 
și arderile de tot și pe cele ale mântuirii, pentru a 
potoli pentru casa lui Israil>.  

18. Căci acestea zice Domnul Dumnezeu: <În 
luna cea dintâi, în ziua cea dintâi a lunii, veți lua vițel 
din boi fără de prihană ca să se potolească jertfelnicul 
cel sfânt.  

19. Și preotul va lua din sângele ispășirii și va da 
pe stâlpii casei și pe cele 4 colțuri ale templului și pe 
jertfelnic și pe stâlpii porții curții celei dinăuntru.  

20. Și așa vei face în luna a 7-a, în ziua cea dintâi 
a lunii: vei lua de la fiecare partea și veți potoli casa. 

21. Iar în luna cea dintâi, în a 14-a zi a lunii, vă va 
fi vouă Paștiul, praznicul, iar 7 zile azime veți mânca.  

22. Și cel care călăuzește va face în acea zi, pentru 
el și casă și pentru tot poporul pământului, vițel pen- 
tru păcate.  

23. Și în cele 7 zile ale praznicului va face arderi 
de tot Domnului: 7 viței și 7 berbeci fără de prihane în 
fiecare zi din cele 7 zile, iar pentru păcate iedul capre- 
lor în fiecare zi.  

24. Și jertfa aluatului vițelului și aluatul berbe- 
cului le vei face și a inului de ulei cu aluatul său.  

25. Iar în luna a 7-a, în ziua a 15-a a lunii, la praz- 
nic, vei face după acestea 7 zile, ca cele pentru păcat 
și ca arderile de tot și ca manaa și ca uleiul>. 
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Capitolul 46  
 
 

 
1. Căci acestea zice Domnul Dumnezeu: <Poar- 

ta cea din curtea cea mai dinăuntru, cea văzând către 
răsărituri, va fi închisă 6 zile, în cele lucrătoare, iar în 
ziua sabaturilor va fi deschisă. Și în ziua lunii noi va fi 
deschisă  

2. și va intra cel care călăuzește dinspre calea ela- 
mului a porții celei din afară și va sta la poarta curților 
și vor face preoții arderile de tot ale sale și pe cele ale 
mântuirii sale. Și se va închina la poarta curții și apoi 
va ieși, iar poarta nu are să fie închisă până seara.  

3. Și poporul pământului se va închina către 
poarta aceea a curților în sabaturi și în lunile cele noi 
înaintea Domnului.  

4. Și cel care călăuzește va aduce Domnului arde- 
rile cele de tot în ziua sabaturilor: 6 miei fără de pri- 
hane și un berbec fără de prihană  

5. și manaa și aluatul berbecului și jertfa mieilor 
și darul mâinii sale și inul de ulei cu aluat.  

6. Iar în ziua lunii celei noi vor fi jertfiți un vițel 
fără de prihană și 6 miei și un berbec fără de prihană.  

7. Și vor fi jertfite și aluatul berbecului și aluatul 
vițelului, manaa și aluatul mieilor, precum are să 
scoată mâna sa, și inul de ulei cu aluat.   

8. Și când va fi a intra cel care călăuzește, dinspre 
calea elamului porții va intra și dinspre calea porții va 
ieși.  

9. Și când are să intre poporul pământului înain- 
tea Domnului la praznice, cel care intră dinspre calea 
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porții celei către miazănoapte pentru a se închina, va 
ieși dinspre calea porții celei către miazăzi, iar cel care 
intră dinspre calea porții celei către miazăzi, va ieși 
dinspre calea porții celei către miazănoapte și nu se 
va întoarce către poarta pe care a intrat, ci în dreptul 
ei va ieși.   

10. Iar cel care călăuzește va fi în mijlocul lor. Și 
când va fi a intra ei, va intra împreună cu ei, iar când 
va fi a ieși ei, va ieși împreună cu ei.  

11. Iar în praznice și în adunările praznicelor vor 
fi jertfite manaa și aluatul vițelului și aluatul berbe- 
cului și al mieilor, precum are să scoată mâna sa, și 
inul de ulei cu aluat.  

12. Iar dacă cel care călăuzește are să facă mărtu- 
risire cu ardere de tot a mântuirii Domnului și va des- 
chide sieși poarta cea văzând către răsărituri și va face 
arderea cea de tot a sa și pe cele ale mântuirii sale în 
ce chip se face în ziua sabaturilor și apoi va ieși, atunci 
va închide ușile după ce are să iasă el.  

13. Și mielul cel de un an, cel fără de prihană, îl 
va face Domnului întru ardere de tot în fiecare zi, căci 
dimineața îl va face pe el.  

14. Și manaa de 6 măsuri va face asupra lui dimi- 
neața și va turna o treime dintr-un in de ulei, pentru 
ca să amestece făina cea de grâu manaa Domnului, iar 
aceasta va fi porunca cea de-a pururea.  

15. Și veți face mielul și manaa și uleiul, le veți 
face dimineața ca arderea de tot cea de-a pururea>.   

16. Căci acestea zice Domnul Dumnezeu: <Dacă 
cel care călăuzește are să dea darul unuia dintre fiii săi 
din această moștenire a sa, atunci fiilor săi le va fi 
stăpânirea întru moștenire.  
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17. Iar dacă are să dea darul unuia dintre sluji- 
torii săi și îi va fi aceluia până în anul eliberării și va fi 
dat înapoi celui care călăuzește, afară de moștenirea 
fiilor săi, al lor va fi.  

18. Iar cel care călăuzește nu are să ia din moște- 
nirea poporului, ca să nu-i asuprească pe ei prin 
stăpânirea sa, și pe el îl vor moșteni fiii săi, pentru ca 
să nu fie risipit poporul Meu de fiecare prin stăpânirea 
sa>»”.  

19. Și m-a dus pe mine spre intrarea cea către 
spatele porții, spre auditoriul celor sfinte ale preoților, 
cel văzând către miazănoapte. Și, iată, locul de acolo 
era deosebit!  

20. Și a zis către mine: „Acesta este locul în care 
preoții vor fierbe acolo cele pentru neștiințe și cele 
pentru păcate. Și acolo vor coace împreună și manaa, 
pentru a nu o scoate întru curtea cea mai din afară 
pentru a se sfinți poporul”.  

21. Și m-a dus pe mine întru curtea cea mai din 
afară și m-a dus împrejur pe mine în cele 4 părți ale 
curții. Și, iată, curtea dinspre partea curții! Iar curtea 
dinspre partea curții era  

22. în cele 4 părți ale curții, fiind curtea cea mică, 
lungă de 40 de coți și lată de 30 de coți, măsura fiind 
una la cele 4.  

23. Iar auditoriile erau împrejur la acestea, îm- 
prejur la cele 4, iar bucătăriile făcute dedesubtul au- 
ditoriilor împrejur.        

24. Și a zis către mine: „Acestea sunt casele bu- 
cătarilor, în care vor fierbe acolo poporului cei care 
slujesc casei jertfelor”.    
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Capitolul 47  
 
 

 
1. Și m-a dus pe mine în curțile casei și, iată, apa 

cea limpede ieșea dedesubt, către răsărituri! Căci fața 
casei vedea către răsărituri și apa cobora din partea 
cea de-a dreapta, dinspre miazăzi, peste jertfelnic.   

2. Și m-a scos pe mine dinspre calea porții cea 
către miazănoapte și m-a dus împrejur pe mine pe 
calea cea din afară, către poarta curții cea văzând că- 
tre răsărituri. Și, iată, apa se cobora din partea cea de-
a dreapta!  

3. Și s-a arătat ca ieșirea omului din partea cea- 
laltă și măsura era în mâna sa. Și a măsurat miile cu 
măsura sa și a trecut prin apă, apa iertării păcatelor.  

4. Și a măsurat miile și a trecut prin apă, apa fiind 
până la coapse. Și a măsurat miile și a trecut, apa fiind 
până la șale.  

5. Și a măsura miile și nu putea să treacă, căci se 
repezea apa ca șuieratul pârâului pe care nu-l vor tre- 
ce.  

6. Și a zis către mine: „Oare ai văzut, fiule al 
omului?”. Și m-a dus pe mine la buza râului  

7. la întoarcerea mea. Și, iată, pomi foarte mulți 
erau la buza râului aici și aici!  

8. Și a zis către mine: „Apa aceasta care iese întru 
Galilea, cea către răsărituri – și se cobora în Arabia și 
venea până la mare, la apa trecerii –, și aceasta va fi 
care va însănătoși apele.  

9. Și tot sufletul celor vii va fi fierbând. Iar la toți, 
la care are să vină râul acolo, vor trăi. Și pește foarte 
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mult va fi acolo, căci vine acolo apa aceasta și o va în- 
sănătoși și va trăi, iar tot omul la care are să vină râul 
acolo va trăi.      

10. Și vor sta acolo pescarii de la Engadin până la 
Enagalim. Uscarea năvoadelor va fi și de una singură 
va fi. Iar peștii ei vor fi ca peștii mării celei mari, vor fi 
mulțime foarte multă.  

11. Iar întru trecerea sa și întru întoarcerea sa și 
întru înălțarea sa nu or să se însănătoșească, ci spre 
săruri vor fi dați.  

12. Și în râu se va sui, în buza sa aici și aici. Tot 
pomul cel de mâncat nu are să fie învechit întru el și 
nici nu are să se sfârșească rodul său. Din înnoirea sa 
va da pârgă, pentru că acestea, apele lor, din cele sfin- 
te ies. Și va fi rodul lor spre mâncare, iar suirea lor spre 
sănătate.  

13. Căci acestea zice Domnul Dumnezeu: «Aces- 
te hotare ale pământului veți moșteni, ale celor 12 
seminții ale fiilor lui Israil: adăugirea funiei.  

14. Și îl veți moșteni pe el, fiecare având ca fratele 
său, spre care am ridicat mâna Mea ca să-l dau pe el 
părinților lor, și vă va cădea vouă pământul acesta în- 
tru moștenire. 

15. Și acestea sunt hotarele pământului: către 
miazănoapte, de la marea cea mare care se coboară și 
tăind intrările Imat, Seddada,    

16. Virota, Sevrem și Iliam, cele dintre mijlocul 
hotarelor Damascosului și mijlocul hotarelor Imatu- 
lui, curtea lui Savnan, care sunt deasupra hotarelor lui 
Avranitis.  

17. Acestea sunt hotarele de la mare: de la curtea 
lui Enan până la hotarele Damascosului și cele către 
miazănoapte.   
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18. Iar cele către răsărituri sunt la mijlocul lui 
Avranitis și la mijlocul Damascosului și la mijlocul lui 
Galaaditis și la mijlocul pământului lui Israil, pe când 
Iordanisul mărginește Finiconul la marea cea către 
răsărituri. Și acestea sunt cele către răsărituri.   

19. Iar cele către miazăzi și lips sunt cele de la 
Teman și Finicon și până la apa Marimot Cadis, întin- 
zându-se până la marea cea mare. Aceasta este partea 
miazăzi și lips.   

20. Iar aceasta, partea mării celei mari, măr- 
ginește până înainte de intrarea Imatului, până la in- 
trarea sa. Și acestea sunt cele către marea Imatului.  

21. Și veți împărți pământul acesta vouă, semin- 
țiilor lui Israil.  

22. Îl veți arunca pe el la sorț vouă și prozeliților 
celor care pribegesc în mijlocul vostru, care au născut 
fii în mijlocul vostru. Și ei vă vor fi vouă ca pământeni 
între fiii lui Israil și împreună cu voi vor mânca din 
moștenire în mijlocul semințiilor lui Israil.  

23. Și ei vor fi din seminția prozeliților, între 
prozeliții cei care sunt împreună cu ei. Și acolo le veți 
da moștenirea lor», zice Domnul Dumnezeu.  
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Capitolul 48  
 
 
 
1. «Iar acestea sunt numele semințiilor: de la 

începutul cel către miazănoapte, către partea cobo- 
râtoare, cea tăind la intrarea Imatului, a curții lui 
Enan, cu hotarul Damascosului către miazănoapte, 
către partea curții Imatului, și le va fi lor cele către ră- 
sărituri și până către mare, este partea lui Dan [Δάν], 
cea una.  

2. Iar de la hotarele lui Dan, cele către răsărituri, 
și până la cele către mare, este partea lui Asir, cea una.  

3. Iar de la hotarele lui Asir, de la cele către răsă- 
rituri, și până la cele către mare, este partea lui Nefta- 
lim, cea una.   

4. Și de la hotarele lui Neftalim, de la cele către 
răsărituri, și până la cele către mare, este partea lui 
Manassi, cea una.  

5. Și de la hotarele lui Manassi, de la cele către 
răsărituri, și până la cele către mare, este partea lui 
Efem, cea una.  

6. Și de la hotarele lui Efrem, de la cele către 
răsărituri și până la cele către mare, este partea lui 
Ruvin, cea una.  

7. Și de la hotarele lui Ruvin, de la cele către răsă- 
rituri, și până la cele către mare, este partea lui Iudas, 
cea una.  

8. Și de la hotarele lui Iudas, de la cele către ră- 
sărituri, și până la cele către mare, va fi pârga deo- 
sebită, având 25.000 de coți lățimea, iar lungimea ca 
una din părți, de la cele către răsărituri și până la cele 
către mare, și acolo va fi locul cel sfânt în mijlocul lor. 
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9. Iar pârga pe care o vor deosebi Domnului va 
avea lungimea de 25.000 de coți și lățimea tot de 
25.000 de coți.  

10. Iar a acestora, a preoților, va fi pârga celor 
sfinte: către miazănoapte 25.000 de coți și către ma- 
re lățimea de 10.000 de coți și către răsărituri lățimea 
de 10.000 de coți și către miazăzi lungimea de 25.000 
de coți, iar muntele celor sfinte va fi în mijlocul lor.  

11. Și pârga va fi]a preoților celor care au fost sfin- 
țiți, a fiilor lui Sadduc, a celor care păzesc pazele casei, 
care nu au fost rătăciți cu rătăcirea fiilor lui Israil, în 
ce fel au fost rătăciți leviteii.  

12. Și va fi a lor pârga dată din pârgile pământului 
sfânt al sfintelor de la hotarele leviteilor.  

13. Iar leviteii, pe cele avându-le la hotarele preo- 
ților, vor avea un pământ cu lungimea de 25.000 de 
coți și lățimea de 10.000 de coți. Și toată lungimea va 
fi de 25.000 de coți, iar lățimea de 20.000 de coți.  

14. Și nu se va vinde din el și nu va fi măsurat și 
nici nu se vor lua din el pârgile pământului, căci sfânt 
Îi este Domnului.   

15. Iar cei 5.000 de coți, cei care prisosesc la 
lățime la cei 25.000 de coți, cei dinaintea zidului, vor 
fi cetății spre locuință și spre distanța sa și cetatea va 
fi în mijlocul său.  

16. Și acestea sunt măsurile ei: de la cele către 
miazănoapte 4. 500 de coți și de la cele către miazăzi 
4.500 de coți și de la cele către răsărituri 4. 500 de coți 
și de la cele către mare 4. 500 de coți. 

17. Iar distanța cetății va fi, către miazănoapte, 
de 250 de coți, și către miazăzi de 250 de coți și către 
răsărituri de 250 de coți și către mare de 250 de coți.  
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18. Iar prisosul lungimii, cel având pârgile cele 
sfinte, va fi de 10.000 de coți către răsărituri și de 
10.000 de coți către mare. Și acolo vor fi pârgile tem- 
plului celui sfânt și vor fi roadele ei spre pâinile celor 
care lucrează cetatea.    

19. Iar cei care lucrează cetatea o vor lucra pe ea 
din toate semințiile lui Israil. 

20. Toată pârga va fi de 25.000 de coți pe 25.000 
de coți, în patru colțuri. Și îl veți deosebi pe el, de la 
stăpânirea cetății, ca pârga templului celui sfânt.  

21. Iar prisosul celui care călăuzește, din acesta și 
din acesta, din pârgile celui sfânt și spre stăpânirea 
cetății, este de peste 25.000 de coți lungimea până la 
hotarele cele către răsărituri, iar către mare este de 
peste 25.000 de coți până la hotarele cele către mare, 
având părțile celui călăuzind. Și vor fi pârga celor 
sfinte și sfințirea casei în mijlocul său. 

22. Și de la stăpânirea leviteilor și de la stăpâ- 
nirea cetății în mijloc vor fi ale celor care călăuzesc, 
căci între hotarele lui Iudas și între hotarele lui Venia- 
min va fi al celor care călăuzesc.  

23. Iar prisosul semințiilor, de la cele către ră- 
sărituri, și până la cele către mare, este partea lui Ve- 
niamin, cea una.  

24. Și de la hotarele lui Veniamin, de la cele către 
răsărituri, și până la cele către mare, este partea lui 
Simeon, cea una.   

25. Și de la hotarele lui Simeon, de la cele către 
răsărituri, și până la cele către mare, este partea lui 
Issahar, cea una.   

26. Și de la hotarele lui Issahar, de la cele către 
răsărituri, și până la cele către mare, este partea lui 
Zabulon, cea una.  
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27. Și de la hotarele lui Zabulon, de la cele către 
răsărituri, și până la cele către mare, este partea lui 
Gad, cea una.  

28. Și de la hotarele lui Gad și până la cele către 
lips. Iar de acolo vor fi hotarele sale, de la Teman și de 
la apa Marimot Cadis, ale moștenirii sale, până la ma- 
rea cea mare.  

29. Și acesta este pământul semințiilor lui Israil, 
pe care îl veți arunca la sorț, iar acestea sunt împăr- 
țirile lor», zice Domnul Dumnezeu.  

30. «Iar acestea sunt trecătorile cetății: cele către 
miazănoapte sunt de 4.500 de coți cu măsură. 

31. Și porțile cetății sunt cu numele semințiilor 
lui Israil, iar 3 porți sunt către miazănoapte: poarta lui 
Ruvin, cea una, și poarta lui Iudas, cea una, și poarta 
lui Levi, cea una.  

32. Și cele către răsărituri sunt de 4.500 de coți, 
iar cele 3 porți sunt: poarta lui Iosif, cea una, și poarta 
lui Veniamin, cea una, și poarta lui Dan, cea una.   

33. Și cele către miazăzi sunt de 4.500 de coți cu 
măsură, iar cele 3 porți sunt: poarta lui Simeon, cea 
una, și poarta lui Issahar, cea una, și poarta lui Zabu- 
lon, cea una.  

34. Și cele către mare sunt de 4.500 de coți cu 
măsură, iar cele 3 porți sunt: poarta lui Gad, cea una, 
și poarta lui Asir, cea una, și poarta lui Neftalim, cea 
una.  

35. Iar împrejmuirea cetății va fi de 18.000 de 
coți, iar numele cetății, din care zi aceasta are să se 
facă, va fi numele ei»”.  
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